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PR_COD_1recastingam 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) 

 (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 (Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0273), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0187/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

19ης Οκτωβρίου 20161, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων2, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή 

Αλιείας της 17ης Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του 

Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 

22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 

μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής3,  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0376/2016), 

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών 

υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η 

πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων 

προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την 

κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των 

τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των 

υφιστάμενων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους· 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
2 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0460. 
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1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η χρήση ταυτόσημων κανόνων 

καθορισμού των χαρακτηριστικών των 

αλιευτικών σκαφών είναι ουσιώδους 

σημασίας για την εναρμόνιση των 

συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος 

εντός της Ένωσης. 

(3) Η χρήση ταυτόσημων κανόνων 

καθορισμού των χαρακτηριστικών των 

αλιευτικών σκαφών, που πρέπει να είναι 

σύμφωνοι με τα πρότυπα της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής, είναι ουσιώδους 

σημασίας για την εναρμόνιση των 

συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος 

εντός της Ένωσης. 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη η διεθνής σύμβαση για τη μέτρηση 

της χωρητικότητας των πλοίων, η οποία 

υπεγράφη στο Λονδίνο στις 23 Ιουνίου 

1969 (σύμβαση του 1969) , και η διεθνής 

σύμβαση για την ασφάλεια των αλιευτικών 

σκαφών, η οποία υπεγράφη στο 

Τορεμολίνος στις 2 Απριλίου 1977, που 

καταρτίσθηκαν αμφότερες υπό την αιγίδα 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

(ΔΝΟ). 

(5) Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη η διεθνής σύμβαση για τη μέτρηση 

της χωρητικότητας των πλοίων, η οποία 

υπεγράφη στο Λονδίνο στις 23 Ιουνίου 

1969 (σύμβαση του 1969), η διεθνής 

σύμβαση για την ασφάλεια των αλιευτικών 

σκαφών, η οποία υπεγράφη στο 

Τορεμολίνος στις 2 Απριλίου 1977, που 

καταρτίσθηκαν αμφότερες υπό την αιγίδα 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

(ΔΝΟ) και η Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για την αλιεία και τη διατήρηση 

των βιολογικών πόρων της ανοικτής 

θάλασσας, η οποία υπεγράφη στη Γενεύη 
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στις 29 Aπριλίου 1958. 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α) Για μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη 

που υπερβαίνουν το μήκος αυτό, είναι 

ευκταίο να υιοθετηθεί ένας πιο 

εκτεταμένος χαρακτηρισμός που θα 

περιλαμβάνει ικανότητα φορτίου και 

χωρητικότητα σε καύσιμα, ικανότητα 

επεξεργασίας και παραγωγή. 

 

Τροπολογία   4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α) Tο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 

σχετικά με την παράκτια αλιεία, την 

παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση 

της κοινής αλιευτικής πολιτικής ζητεί 

νομικό ορισμό για τα χαρακτηριστικά της 

αλιείας μεγάλης κλίμακας και μικρής 

κλίμακας, προκειμένου να είναι διακριτές 

από νομική άποψη. Ο εν λόγω ορισμός θα 

πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν του 

μεγέθους του σκάφους, χαρακτηριστικά 

όπως το μήκος του σκάφους, μεταβλητές 

που αφορούν την τοπική επιχειρησιακή 

εμβέλεια, τον κοινωνικό τους ρόλο στις 

παράκτιες κοινότητες, την οικολογική 

επίπτωση, την αλιευτική ικανότητα και 

την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης. 

 



 

PE589.479v02-00 8/12 RR\1112180EL.docx 

EL 
 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 

προκειμένου για τη θέσπιση των 

τροποποιήσεων που είναι αναγκαίες για 

την προσαρμογή στην τεχνολογική 

εξέλιξη των προδιαγραφών για τις οποίες 

γίνεται λόγος στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου. 

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 

όσον αφορά την τροποποίηση της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

προκειμένου η αναφορά στο συναφές 

διεθνές πρότυπο ISO να προσαρμόζεται 
στην τεχνολογική εξέλιξη. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 

παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 

από την/τις [ημερομηνία]. 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 

παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από 

την/τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 

συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 

που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. 

Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτομάτως για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

 



 

RR\1112180EL.docx 9/12 PE589.479v02-00 

 EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. D(2016)43806 

 

 

Alain Cadec 

προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αλιείας 

ASP 13E205 

Βρυξέλλες 

 

 

 

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) 

 (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD)) 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

H Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με 

το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:  

 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση 

επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με 

την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 

τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις. 

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 

πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 

πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 58, σχετικά με την 

τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την 

πρόταση αναδιατύπωσης.» 

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 

συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 

αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική 

τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον 

αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των 

τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των 

υφιστάμενων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. 



 

PE589.479v02-00 10/12 RR\1112180EL.docx 

EL 
 

 

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, στη συνεδρίασή της στις 13 Οκτωβρίου 2016, 

αποφάσισε4 ομόφωνα να συστήσει στην Επιτροπή Αλιείας, αρμόδια επί της ουσίας, να 

προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kώστας Xρυσόγονος, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne 

Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓAΣΙAΣ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ 

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ορίζει τα 

χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0273 της 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD) 

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 

ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις 

αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, συνεδρίασε στις 7 Ιουλίου 2016 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την 

προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής1, μετά από εξέταση της πρότασης κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1986 που ορίζει τα 

χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας οδηγήθηκε στο 

ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων 

προσδιορίζονται ως τοιαύτες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, ότι, όσον αφορά 

την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με 

τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση 

του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του. 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL            L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsultus   Jurisconsultus   Γενικός Διευθυντής 

                                                 
1 Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια 

γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου. 
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