
P7_TA(2013)0235 

Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 1 ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με 

την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου της 18ης 

Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και 

τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά 

(COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

(COM(2012)0021), 

– 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 (C7-0042/2012), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0141/2013), 

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν 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. 



P7_TC1-COD(2012)0013 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

11 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού 

Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα 

αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα 

αυτά 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 

παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,  

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

                                                 
1 ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 204. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013. 



(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για 

τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/20041 εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να παρακολουθεί και να 

αναθεωρεί τα μέγιστα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα αντίστοιχα επίπεδα 

βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. 

[Τροπολογία 1] 

 [Τροπολογία 2] 

                                                 
1 ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20. 



(3) Για να τροποποιεί ή να συμπληρώνει μη ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά 

τα ακόλουθα: 

- μεταβολές στις ισχύουσες τιμές των μέγιστων ποσοστών θνησιμότητας λόγω 

αλιείας και των αντίστοιχων επιπέδων βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής, 

όταν επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας· 

- τους κανόνες που αφορούν την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ομάδα σκαφών αποκλείεται από δεδομένο 

καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας ή επανεντάσσεται σε αυτό· 

- τους κανόνες που αφορούν τη μέθοδο για τον υπολογισμό της αλιευτικής 

ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 και της προσαρμογής 

της μέγιστης αλιευτικής ικανότητας λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων και μεταβίβασης αλιευτικής ικανότητας· 

- τους κανόνες που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού της προσαρμογής της 

μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με τη διαχείριση των 

ποσοστώσεων· 

- τους κανόνες που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού της προσαρμογής της 

μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας ύστερα από μεταβίβαση 

αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ ομάδων αλιευτικής προσπάθειας· 

- μεταβολές στη σύνθεση των γεωγραφικών περιοχών και των ομάδων εργαλείων 

που ορίζονται στο παράρτημα I. 



(4) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. 

 [Τροπολογία 3] 

(6) Για την εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1342/2008, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 

όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη διαδικασία και τον μορφότυπο υπό 

τον οποίο θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι απαιτούμενες πληροφορίες με βάση τον 

παρόντα κανονισμό και όσον αφορά τον μορφότυπο της ειδικής άδειας αλιείας και του 

καταλόγου των σκαφών που κατέχουν την ειδική άδεια. Οι αρμοδιότητες 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 Επιτροπή1. 

 [Τροπολογία 4] 

(8) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 τροποποιείται ως εξής: 

-1)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«6. Όταν το απόθεμα γάδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει αλιευθεί με 

ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας το οποίο να πλησιάζει το 0,4 επί τρία 

συναπτά έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 



Όπου κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει τις δέουσες προτάσεις προς 

έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση 

του μακροπρόθεσμου σχεδίου ώστε να εξασφαλισθεί εκμετάλλευση στο 

επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.». [Τροπολογία 5] 

                                                                                                                                                           
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 



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

«1.  Η Επιτροπή  εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α , 

καθορίζοντας νέες τιμές για τα επιίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 

2, στο άρθρο 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2, όταν επιτυγχάνεται το 

επιδιωκόμενο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας  που ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 ή όταν  η Επιτροπή, βάσει γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ και, 

κατά περίπτωση, άλλων επιστημονικών δεδομένων και κατόπιν πλήρους 

διαβούλευσης με το αρμόδιο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, 

διαπιστώσει ότι το ποσοστό αυτό ή το ελάχιστο και το προληπτικό επίπεδο 

αναπαραγωγικής βιομάζας του άρθρου 6, ή τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω 

αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, δεν είναι πλέον 

κατάλληλα ώστε ο κίνδυνος εξάντλησης του αποθέματος να διατηρηθεί σε 

χαμηλά επίπεδα και να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση.».  

[Τροπολογία 6] 



2) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: 

α)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως τις κατάλληλες πληροφορίες στην 

Επιτροπή ώστε να εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις 

πληρούνται και εξακολουθούν να πληρούνται.». 

β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για τον καθορισμό κανόνων όσον 

αφορά την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες μια ομάδα σκαφών αποκλείεται από δεδομένο καθεστώς 

αλιευτικής προσπάθειας ή επανεντάσσεται σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 

11 παράγραφος 2 και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα σκάφος δεν 

τηρεί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση περί 

αποκλεισμού. 

5.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία και το μορφότυπο υπό τον 

οποίο διαβιβάζονται σε αυτήν οι πληροφορίες του άρθρου 11 παράγραφος 

3. Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. ». 



2α)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«7.  Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΤΟΕΑ να παραβάλλει κατ’ έτος τη μείωση της 

θνησιμότητας του γάδου που θα προκύπτει από την εφαρμογή της 

παραγράφου 2 στοιχείο γ) προς τη μείωση που θα αναμενόταν να προκύψει 

εξαιτίας της προσαρμογής της προσπάθειας που αναφέρεται στο άρθρο 12 

παράγραφος 4. Με γνώμονα τα πορίσματα αυτά, η Επιτροπή υποβάλλει, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, κατάλληλες προτάσεις για την προσαρμογή της αλιευτικής 

προσπάθειας που μπορεί να εφαρμοσθεί για την σχετική ομάδα εργαλείων το 

επόμενο έτος.». [Τροπολογία 7] 

3) Στο άρθρο 14, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«5.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού 

της μέγιστης αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και 

σχετικά με τυχόν προσαρμογές σε αυτή οφειλόμενες σε οριστική παύση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων και στη μεταβίβαση αλιευτικής ικανότητας 

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.». 



4) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14α 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 31α με σκοπό τον καθορισμό των κανόνων που αφορούν 

τη μέθοδο για τον υπολογισμό της αλιευτικής ικανότητας που αναφέρεται στο 

άρθρο 14 παράγραφος 3 και την προσαρμογή της μέγιστης αλιευτικής 

ικανότητας λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και 

μεταβίβασης αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 

2.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα ακόλουθα: 

α)  τον μορφότυπο της ειδικής άδειας αλιείας που προβλέπεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 2 και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη 

δημοσιοποιούν τον κατάλογο των σκαφών που κατέχουν την εν λόγω 

ειδική άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4· 

β)  τη διαδικασία και τον μορφότυπο διαβίβασης στην Επιτροπή των 

πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5. 

Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.». 



5) Στο άρθρο 16 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν προσαρμογές της 

αλιευτικής προσπάθειας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 31α για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τη μέθοδο 

υπολογισμού για την προσαρμογή, από τα κράτη μέλη, της μέγιστης 

επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με τη διαχείριση των 

ποσοστώσεων. 

6.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία και τον μορφότυπο υπό τον 

οποίο διαβιβάζονται οι πληροφορίες της παραγράφου 4. Oι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 32 παράγραφος 2.». 



6) Στο άρθρο 17 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«6.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν προσαρμογές της 

αλιευτικής προσπάθειας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 31α για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τη μέθοδο 

υπολογισμού για την προσαρμογή, από τα κράτη μέλη, της μέγιστης 

επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας ύστερα από μεταβίβαση αλιευτικής 

προσπάθειας μεταξύ ομάδων αλιευτικής προσπάθειας.  

8.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία και τον μορφότυπο υπό τον 

οποίο διαβιβάζονται οι πληροφορίες της παραγράφου 6. Oι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 32 παράγραφος 2.». 



7) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 30 

Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Όταν ο παρών κανονισμός προβλέπει τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο, το 

Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Συνθήκη.». 

8) Στο άρθρο 31, η εισαγωγική περίοδος αντικαθίσταται από την ακόλουθη : 

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 31α για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του παρόντος 

κανονισμού σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:». 



9) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 31α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου.  

2.  Η  προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 4,  

στο άρθρο 14α παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 

παράγραφος 7 και στο άρθρο 31  εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από την...+. Η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί 

το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός 

αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. 

[Τροπολογία 8] 

                                                 
+  Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 



3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 11 

παράγραφος 4, στο άρθρο 14α παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στο 

άρθρο 17 παράγραφος 7 και στο άρθρο 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

ισχύουν ήδη. [Τροπολογία που δεν αφορά όλες τις γλώσσες] 

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

5.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 

παράγραφος 1, του άρθρου 11 παράγραφος 4, του άρθρου 14α παράγραφος 1, 

του άρθρου 16 παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 7  ή του άρθρου 31 

τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της 

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την 

παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν 

να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». 

[Τροπολογία που δεν αφορά όλες τις γλώσσες] 



10) Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 32 

Διαδικασία επιτροπής 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που 

συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. 

Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (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*. 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

___________________ 

* ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.». 



11)  Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 34 

Επανεξέταση 

1.  Η Επιτροπή, με βάση γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ και του Περιφερειακού 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, αξιολογεί την επίπτωση των μέτρων διαχείρισης 

στα σχετικά αποθέματα γάδου και στην αλιεία των αποθεμάτων αυτών το 

αργότερο κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, εν 

συνεχεία, ανά τρία διαδοχικά έτη εφαρμογής του. Όπου κρίνεται αναγκαίο, 

υποβάλλει τις δέουσες προτάσεις προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου. 

2.  Η παράγραφος 1 δεν θίγει την ανάθεση εξουσίας  που προβλέπεται στον 

παρόντα κανονισμό.». [Τροπολογία 11] 



Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. » 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος. 

…,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 


