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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κάνει διάκριση μεταξύ α) των
εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής
ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία νομοθετικής
πράξης, όπως προβλέπει το άρθρο 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις) και β) των εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση ενιαίων
προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, όπως προβλέπει
το άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ (εκτελεστικές πράξεις).
Η Επιτροπή δεσμεύτηκε1, όσον αφορά 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 Επιτροπή2, να επανεξετάσει τις νομοθετικές πράξεις
που περιέχουν επί του παρόντος αναφορές στη ρυθμιστική διαδικασία με εξέταση με βάση τα
κριτήρια που ορίζονται στη Συνθήκη.
Γενικός στόχος είναι να εξαλειφθούν, έως το τέλος της έβδομης θητείας του Κοινοβουλίου
(Ιούνιος 2014), όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στη ρυθμιστική διαδικασία με εξέταση
όλων των νομοθετικών πράξεων.
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση εννέα νομοθετικών πράξεων στον τομέα
των γεωργικών και των αλιευτικών στατιστικών για να ευθυγραμμιστούν με το νέο θεσμικό
πλαίσιο.
Για σκοπούς πληρότητας, ο κατάλογος των πράξεων που πρέπει να ευθυγραμμιστούν είναι ο
εξής:
(1)

(2)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για τους οικονομικούς λογαριασμούς της
γεωργίας στην Κοινότητα4·

(3)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την υποβολή στατιστικών
στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συμβουλίου5·
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οδηγία 96/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τις
στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων3·

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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(4)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συμβουλίου6·

(5)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές για το ζωικό
κεφάλαιο και το κρέας και με την κατάργηση των οδηγιών 93/23/ΕΟΚ, 93/24/ΕΟΚ
και 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου7·

(6)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις
ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός
του Βόρειου Ατλαντικού (αναδιατύπωση)8·

(7)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις
αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο
Βορειοδυτικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση)9·

(8)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις
αλιεύσεις των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό
(αναδιατύπωση)10·

(9)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και 959/93 του
Συμβουλίου11.

2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Δεν υπήρξε ανάγκη διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτε εκτίμησης των
επιπτώσεων.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση εννέα νομοθετικών πράξεων στον τομέα
των γεωργικών και των αλιευτικών στατιστικών για να ευθυγραμμιστούν με το νέο θεσμικό
πλαίσιο.
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Ειδικότερα, στόχος είναι να προσδιοριστεί ποιες εξουσίες έχει η Εκτροπή και να καθοριστεί η
κατάλληλη διαδικασία για την υιοθέτηση μέτρων βάσει των εξουσιών αυτών.
• Εξορθολογισμός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές12 το ευρωπαϊκό στατιστικό
σύστημα (ESS) ορίζεται ως η σύμπραξη μεταξύ της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής, που είναι
η Επιτροπή (Eurostat), και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ) και των άλλων
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες σε κάθε κράτος μέλος για την ανάπτυξη, την παραγωγή
και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.
Η επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ESSC), η οποία θεσπίστηκε με το
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, θεωρείται ως η γενική επιτροπή εντός του
ESS. Επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών σε ορισμένους
στατιστικούς τομείς. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι γεωργικές και αλιευτικές στατιστικές
στις οποίες η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών
(SCAS)13.
Η Επιτροπή προτείνει μια νέα δομή του ESS με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της
σύμπραξης σε μια σαφή πυραμιδική δομή εντός του ESS, με την ESSC ως το ανώτατο
στρατηγικό όργανο,. Μία πτυχή του εξορθολογισμού αυτού είναι η συγκέντρωση των
εξουσιών επιτροπολογίας στην ESSC. Τον Φεβρουάριο του 201214 η ESSC υποστήριξε τη
νέα αυτή προσέγγιση.
Προτείνεται, συνεπώς, να τροποποιηθούν οι εννέα νομοθετικές πράξεις για να
αντικατασταθεί η αναφορά στην SCAS με την αναφορά στην ESSC.
• Νομική βάση
Άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Επιλογή νομικού μέσου
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
5.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ουδέν
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ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.
ΕΕ L 179 της 7.8.1972, σ. 1 (Απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31 Ιουλίου 1972, περί
ιδρύσεως Μονίμου Επιτροπής Γεωργικής Στατιστική).
12η συνεδρίαση της ESSC, 12 Φεβρουαρίου 2012.
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για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων στον τομέα των αγροτικών και
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(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
338 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι εξουσίες που ανατέθηκαν στην Επιτροπή πρέπει να
ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

(2)

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε15, όσον αφορά 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 Επιτροπή16, να
επανεξετάσει τις νομοθετικές πράξεις που περιέχουν επί του παρόντος αναφορές στη
ρυθμιστική διαδικασία με εξέταση με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στη Συνθήκη.

(3)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να συμπληρώνει ή να
τροποποιεί ορισμένα η ουσιώδη στοιχεία νομοθετικής πράξης, για να λαμβάνονται
υπόψη, κυρίως, οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα
πρέπει να μεριμνά ώστε αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται
σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους απαντώντες.

15

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 19.
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(4)

Οι νομοθετικές πράξεις στον τομέα των γεωργικών και αλιευτικών στατιστικών, που
αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 5-13, περιέχουν αναφορές στη ρυθμιστική
διαδικασία με εξέταση και θα πρέπει, συνεπώς, να επανεξεταστούν με βάση τα
κριτήρια που ορίζονται στη Συνθήκη.

(5)

Όσον αφορά την οδηγία 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά
με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων17, για να λαμβάνονται υπόψη η πείρα που έχει
αποκτηθεί και οι οικονομικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία για την έκδοση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον ορισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, τον κατάλογο των γαλακτοκομικών προϊόντων που καλύπτονται
από τις έρευνες και τους τυποποιημένους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για τα διάφορα προϊόντα.

(6)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 5 Δεκεμβρίου 2003, για τους οικονομικούς λογαριασμούς της
γεωργίας στην Κοινότητα18, για να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές
και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία για την
έκδοση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την επικαιροποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του
εν λόγω κανονισμού.

(7)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την υποβολή στατιστικών
στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συμβουλίου19, για να
λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία για την έκδοση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο των παραρτημάτων του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συμβουλίου20, για να λαμβάνονται υπόψη οι
τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σχετικά με τις τεχνικές αλλαγές των παραρτημάτων του εν λόγω
κανονισμού.

(9)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές για το ζωικό
κεφάλαιο και το κρέας και με την κατάργηση των οδηγιών 93/23/ΕΟΚ, 93/24/ΕΟΚ
και 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου21, για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις, θα

17

ΕΕ L 78 της 28.3.1996, σ. 27 .
ΕΕ L 33 της 5.2.2004, σ. 1.
ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 1.
ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 1.
ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 1.
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πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων, σύμφωνα με
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις
τροποποιήσεις των παραρτημάτων I, II, IV και V του εν λόγω κανονισμού.
(10)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις
ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του
Βόρειου Ατλαντικού22, για να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική πρόοδος και οι διεθνείς
απαιτήσεις, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σχετικά με τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ , ΙΙΙ και IV.

(11)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις
αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο
Βορειοδυτικό Ατλαντικό23, για να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική πρόοδος και οι
διεθνείς απαιτήσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σχετικά με τις τροποποιήσεις των καταλόγων των ειδών και των στατιστικών
αλιευτικών περιοχών και των περιγραφών κάθε περιοχής, καθώς και των μετρήσεων,
των κωδικών και των ορισμών που εφαρμόζονται στην αλιευτική δραστηριότητα, τον
αλιευτικό εξοπλισμό, το μέγεθος των σκαφών και τις μεθόδους αλιείας.

(12)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις
αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο
Βορειοδυτικό Ατλαντικό24, για να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική πρόοδος και οι
διεθνείς απαιτήσεις, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σχετικά με τις τροποποιήσεις των καταλόγων των ειδών και των στατιστικών
αλιευτικών περιοχών, των περιγραφών των εν λόγω αλιευτικών περιοχών και του
επιτρεπόμενου βαθμού συγκέντρωσης των στοιχείων.

(13)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές φυτικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και 959/93 του
Συμβουλίου25, για να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, θα
πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων, σύμφωνα με
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με
την προσαρμογή των πινάκων διαβίβασης όπως καθορίζονται στο παράρτημα.

(14)

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά
τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και

22

ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1.
ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 42.
ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70.
ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 1.
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κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.
(15)

Η μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών (SCAS) που συγκροτήθηκε με την
απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβολαίου, της 31 Ιουλίου 197226, συμβουλεύει και
επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων βάσει των
νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 5-13.

(16)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια νέα δομή του ευρωπαϊκού στατιστικού
συστήματος (ESS), που στόχο έχει τη βελτίωση του συντονισμού και της σύμπραξης
σε μια σαφή πυραμιδική δομή εντός του ESS, η επιτροπή του ευρωπαϊκού
στατιστικού συστήματος (ESSC), η οποία συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές27, θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο
και να επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων.

(17)

Για το σκοπό αυτό, οι νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις
5-13 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε η αναφορά στη SCAS να αντικατασταθεί με
την αναφορά στην ESSC.

(18)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιμο για την
επίτευξη του βασικού στόχου της ευθυγράμμισης των εξουσιών που ανατίθενται στην
Επιτροπή με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ για να καθορίζονται οι κανόνες για την
ευθυγράμμιση αυτή στον τομέα των γεωργικών και αλιευτικών στατιστικών. Ο παρών
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

(19)

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να μην επηρεαστούν από
τον παρόντα κανονισμό οι διαδικασίες θέσπισης μέτρων οι οποίες έχουν αρχίσει, αλλά
δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(20)

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν στην οδηγία 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου
αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία της επιτροπής, τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να
μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Οι νομοθετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα τροποποιούνται σύμφωνα με ίδιο
παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τις διαδικασίες θέσπισης μέτρων που προβλέπονται στις
νομοθετικές πράξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, οι οποίες έχουν αρχίσει, αλλά δεν
έχουν ολοκληρωθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
26
27
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Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύΒρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Οδηγία 96/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τις
στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων28
Η οδηγία 96/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 1, το σημείο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. διενεργούν σε ετήσια βάση, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καταγραφές για την
παραγωγή γάλακτος και τη χρησιμοποίησή του. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 6α αναφορικά με τον ορισμό των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.»
2)

Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθενται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα
με το άρθρο 6α αναφορικά με τον κατάλογο των γαλακτοκομικών προϊόντων που
καλύπτονται από τις έρευνες και να καταρτίζει τυποποιημένους ορισμούς που θα
χρησιμοποιούνται κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για τα διάφορα προϊόντα.»
3)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6α:
«Άρθρο 6a

1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο
άρθρο 3 παράγραφος 2, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να
μην συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους
ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 εξουσία
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό
διάστημα από την (Υπηρεσία Εκδόσεων: να προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος
του τροποποιητικού κανονισμού).
4.
Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 2
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων.

28
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5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 ή
το άρθρο 3 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση
της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας
αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή
ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
4)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 7

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος
που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές στατιστικές (*). Η
επιτροπή αυτή είναι 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 αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
______________
(*)ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.
(**) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.»
2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2003 για τους οικονομικούς λογαριασμούς της
γεωργίας στην Κοινότητα29
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2004 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το
άρθρο 4 της Συνθήκης κατά την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας των ΟΛΓ.»
2)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 4 κατά την επικαιροποίηση των καταλόγων των μεταβλητών και των χρονικών
προθεσμιών για την παροχή των στοιχείων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.»

EL

3)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:

29
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«Άρθρο 4
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων
1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο
άρθρο 3 παράγραφος 3, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να
μην συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους
ερωτώμενους.
3.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο
χρονικό διάστημα από την (Γραφείο Εκδόσεων: να προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης
ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού).
4.
Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 ή
το άρθρο 3 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση
της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας
αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή
ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την υποβολή στατιστικών
στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συμβουλίου30.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η Επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις και υποβάλλει τα συμπεράσματά της στα κράτη μέλη.»
2)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 9

30
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Ενημέρωση των παραρτημάτων
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του
άρθρου 10α σχετικά με την τεχνική προσαρμογή των παραρτημάτων.»(3) Προστίθεται
το
ακόλουθο άρθρο 10α:
«Άρθρο 10a
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων
1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 9, η Επιτροπή μεριμνά
ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο
διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την (Υπηρεσία Εκδόσεων: να
προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού).
4.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 αρχίζει να ισχύει
μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να
προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
4)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 11
Επιτροπή

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 223/2009. Η επιτροπή αυτή είναι 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 αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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______________
(*) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.»
4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 , περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει
να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συμβουλίου31.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 762/2008 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η Επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις και υποβάλλει τα συμπεράσματά της στα κράτη μέλη.»
2)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του
άρθρου 9α σχετικά με την τεχνική προσαρμογή των παραρτημάτων.»
3)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 9α:
«Άρθρο 9a
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων

1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η
Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται
σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την (Υπηρεσία Εκδόσεων: να
προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού).
4.
Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9
παράγραφος 1 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή
παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.»
4)

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 10
Επιτροπή

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 223/2009. Η επιτροπή αυτή είναι 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 αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
______________
(*) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.»
5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές για το ζωικό
κεφάλαιο και το κρέας και με την κατάργηση των οδηγιών 93/23/ΕΟΚ,
93/24/ΕΟΚ και 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου32
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 τροποποιείται ως εξής:
1)

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 18
Ενημέρωση των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του
άρθρου 19 σχετικά με τροποποιήσεις των παραρτημάτων I, II, IV και V.
2)

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 19
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων

1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 18, η Επιτροπή μεριμνά
ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο
διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την (Υπηρεσία Εκδόσεων: να
προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού).
4.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 αρχίζει να ισχύει
μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να
προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με την υποβολή στατιστικών για
τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες
εκτός του Βόρειου Ατλαντικού.33
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 5 κατά την τροποποίηση των καταλόγων των στατιστικών αλιευτικών περιοχών ή
των υποδιαιρέσεών τους και των καταλόγων των ειδών.»
2)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 5

1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, η
Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται
σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την (Υπηρεσία
Εκδόσεων: να προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού
κανονισμού).
4.
Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 2
παράγραφος 5 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή
παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.»
3)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6

1. Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 1996, τα κράτη μέλη υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση στην
Επιτροπή, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία για τις
αλιεύσεις και αναφέρεται ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας αυτών των
στοιχείων. Η Επιτροπή καταρτίζει περίληψη των εν λόγω εκθέσεων προς συζήτηση με τα
κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριών μηνών, κάθε
τροποποίηση των στοιχείων που προβλέπει η παράγραφος 1.
3. Οι μεθοδολογικές εκθέσεις, η διάθεση των στοιχείων και η αξιοπιστία των στοιχείων άλλα
σχετικά θέματα συνδεόμενα με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξετάζονται μία
φορά το χρόνο με τα κράτη μέλη.»
7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με την υποβολή στατιστικών για
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τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που
αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό34.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2009 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 6 κατά την τροποποίηση των καταλόγων των ειδών και των στατιστικών αλιευτικών
περιοχών και των περιγραφών των εν λόγω περιοχών, καθώς και των μέτρων, των κωδικών
και των ορισμών που εφαρμόζονται στην αλιευτική δραστηριότητα, τον αλιευτικό εξοπλισμό,
το μέγεθος των σκαφών και τις μεθόδους αλίευσης.»
2)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 6

1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, η
Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται
σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την (Υπηρεσία
Εκδόσεων: να προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού
κανονισμού).
4.
Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 2
παράγραφος 4 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή
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παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.»
3)

Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι μεθοδολογικές εκθέσεις, η διάθεση των στοιχείων και η αξιοπιστία των στοιχείων
άλλα σχετικά θέματα συνδεόμενα με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξετάζονται
μία φορά το χρόνο με τα κράτη μέλη.»
8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για
τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που
αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό35.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 5 για την τροποποίηση των καταλόγων των ειδών και των στατιστικών αλιευτικών
περιοχών, των περιγραφών των εν λόγω αλιευτικών περιοχών και του επιτρεπόμενου βαθμού
συγκέντρωσης των στοιχείων.»
–

2)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 5

1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, η
Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται
σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την (Υπηρεσία
Εκδόσεων: να προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού
κανονισμού).
4.
Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 2
παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή
παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.»
3)

Στο άρθρο 6 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι μεθοδολογικές εκθέσεις, η διάθεση των στοιχείων και η αξιοπιστία των στοιχείων
άλλα σχετικά θέματα συνδεόμενα με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξετάζονται
μία φορά το χρόνο με τα κράτη μέλη.»
9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με τις στατιστικές φυτικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και 959/93
του Συμβουλίου36
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2009 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το
άρθρο 8α σχετικά με την τροποποίηση των πινάκων διαβίβασης που παρατίθενται στο
παράρτημα.»
2)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 8α:
«Άρθρο 8a
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων

1.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, η
Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται
σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την (Υπηρεσία
Εκδόσεων: να προσθέσετε την ακριβή ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού
κανονισμού).
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4.
Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο.
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6
παράγραφος 2 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή
παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.»
3)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Άρθρο 9
Διαδικασία επιτροπής

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος
που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές στατιστικές (*). Η
επιτροπή αυτή είναι 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 αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
______________
(*)ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.
(**) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.»
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