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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000017/2012 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 115 του Κανονισμού 

Gabriel Mato Adrover 
εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας 

Θέμα: Mέτρα του κανονισμού για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις 
ποσοστώσεις για το 2012 που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43(3) της 
ΣΛΕΕ 

Στις 16/12/11, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τον καθορισμό των αλιευτικών 
δυνατοτήτων για το επόμενο έτος - "τρίτο TAC και  ποσοστώσεις"- κανονισμός προς έγκριση  από την 
έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ, στη βάση του άρθρου 43(3). Η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο 
διαδικασία, στην οποία δεν συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο  για 
τον "καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων", με εξαίρεση όλων των άλλων μέτρων 
με στόχο την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, που πρέπει να εγκριθούν εντός του διαδικαστικού 
πλαισίου της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 43(2). Εντούτοις, για 
τρίτο συνεχές έτος, η Επιτροπή επέλεξε να προτείνει, και το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, στο 
πλαίσιο του κανονισμού TAC και  ποσοστώσεις, μέτρα που σαφώς υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής  
αυτών που μπορούν να εγκριθούν στη βάση του άρθρου 43(3), συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 
τεχνικών μέτρων, όπως αυτά που αφορούν απαγορευμένες ή περιορισμένες ζώνες και περιοχές, 
περιορισμούς στα βάθη αλιείας και ειδικές απαιτήσεις για τα αλιευτικά μέσα. 

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43(2) της ΣΛΕΕ που αφορά την συνήθη νομοθετική διαδικασία 
αποτελεί τη νομική βάση για όλα τα μέτρα  υπέρ της επίτευξης των στόχων της ΚΑΠ, το άρθρο 43(3) 
συνιστά μια εξαίρεση, και πρέπει, ως εκ τούτου να ερμηνευθεί κατά λέξη. Πως μπορεί η Επιτροπή να 
δικαιολογήσει την ευρεία ερμηνεία του άρθρου 43(3), που καλύπτει και άλλα θέματα εκτός του απλού 
καθορισμού και κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων, ιδιαιτέρως δε μέτρα που έχουν 
συμπεριληφθεί προηγουμένως στα τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο της ερμηνείας του άρθρου  4(2)(1)(ζ) 
του Κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αρ. 2371/2002; 

2. Στη βάση ποιών διατάξεων της ΣΛΕΕ μπορεί η Επιτροπή να δικαιολογήσει την υπαγωγή στην 
αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού TAC και ποσοστώσεις, της αναφοράς σε "ορισμένες 
προϋποθέσεις που συνδέονται λειτουργικά (...) με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών 
δυνατοτήτων"; 

3. Προτίθεται η Επιτροπή να συνεχίσει να περιλαμβάνει μέτρα πέραν του "απλού καθορισμού και 
κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων" στους προσεχείς κανονισμούς για τα TAC και  τις 
ποσοστώσεις που εγκρίνονται στη βάση του άρθρου 43(3); 

4. Είναι η Επιτροπή όντως διατεθειμένο να διασφαλίσει ότι όποτε θα εφαρμόζονται νέες διαδικασίες στο 
πλαίσιο της συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, για την έγκριση παρομοίων τεχνικών μέτρων  θα 
τηρείται  η ΣΛΕΕ και θα γίνονται σεβαστά τα προνόμια του Κοινοβουλίου;  
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