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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Κατά την ετήσια σύνοδό της το 2010, η ICCAT ενέκρινε σύσταση για την τροποποίηση του 
σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. 

Για να ανασυσταθούν τα αποθέµατα, το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT τροποποιήθηκε 
ώστε να µειωθούν περαιτέρω τα TAC, να ενισχυθούν τα µέτρα για τον περιορισµό της 
αλιευτικής ικανότητας και τα µέτρα ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τη µεταβίβαση και τον 
εγκλωβισµό. Τα εν λόγω µέτρα αποσκοπούν στο να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του 
σχεδίου µε στόχο να επιτευχθεί η µέγιστη βιώσιµη απόδοση (Bmsy) µε πιθανότητα άνω του 
60%. 

Η Κοινότητα είναι συµβαλλόµενο µέρος της ICCAT από το 1997 και οι συστάσεις 
καθίστανται δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία δεν εγείρουν αντιρρήσεις. Ως 
συµβαλλόµενο µέρος του εν λόγω οργανισµού, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για την 
εφαρµογή των συστάσεων που έχουν εκδοθεί και για τις οποίες δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις. 

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να ενσωµατωθεί στην ενωσιακή νοµοθεσία η σύσταση 
της ICCAT για την τροποποίηση του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον 
Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.  

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης. 

Νοµική βάση είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο καλούνται να εγκρίνουν την παρούσα 
πρόταση το συντοµότερο δυνατόν. 
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2011/0144 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 για τη θέσπιση 
πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη 

Μεσόγειο 

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 Επιτροπής1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η ∆ιεθνής Επιτροπή για τη ∆ιατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) 
εξέδωσε τη σύσταση 10-04 για την τροποποίηση του πολυετούς σχεδίου 
αποκατάστασης του ερυθρού τόνου. Για να ανασυσταθούν τα αποθέµατα, η σύσταση 
προβλέπει την περαιτέρω µείωση των συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων, την 
ενίσχυση των µέτρων για τη µείωση της αλιευτικής ικανότητας και την ενίσχυση των 
µέτρων ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τη µεταβίβαση και τον εγκλωβισµό. 

(2) Η σχετική σύσταση είναι δεσµευτική για την Ένωση και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
ενσωµατωθεί στην κοινοτική νοµοθεσία. 

(3) Ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 302/20092 είναι πλέον άνευ 
αντικειµένου και θα πρέπει να διαγραφούν. Άλλες διατάξεις πρέπει να τροποποιηθούν 
βάσει των αλλαγών στη νοµοθεσία. 

(4) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 302/2009, 

                                                 
1 ΕΕ C , , σ. . 
2 ΕΕ L 96, της 15.04.2009, σ. 1 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 302/2009 τροποποιείται ως εξής: 

(1) Στο άρθρο 1 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Στόχος του σχεδίου αποκατάστασης είναι να εξασφαλισθεί βιοµάζα αντίστοιχη 
προς τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση, µε πιθανότητα άνω του 60%». 

(2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

α) Το εδάφιο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«(δ) βοηθητικό σκάφος»: κάθε σκάφος που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά νεκρών 
τόνων (µη µεταποιηµένων) από κλωβό ή από διάταξη παγίδευσης τόνου σε 
καθορισµένο λιµένα και/ή σε σκάφος µεταποίησης»· 

β) Το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«(η) δραστηριότητες µεταβίβασης»: 

(i) η µεταφορά ζώντος ερυθρού τόνου από το δίχτυ του σκάφους αλίευσης 
στον κλωβό µεταφοράς· 

(ii) η µεταφορά ζώντος τόνου από τον κλωβό µεταφοράς σε άλλον κλωβό 
µεταφοράς· 

(iii) η µεταφορά ερυθρού τόνου σε κλωβό από το ένα ρυµουλκό σε άλλο· 

(iv) η µεταφορά νεκρού ερυθρού τόνου από τον κλωβό µεταφοράς σε 
βοηθητικό σκάφος· 

(v) η µεταφορά από ιχθυοτροφείο ερυθρού τόνου ή διάταξη παγίδευσης 
τόνου σε σκάφος µεταποίησης, σε σκάφος µεταφοράς ή η µεταφορά 
κλωβού που περιέχει ερυθρό τόνο από το ένα ιχθυοτροφείο στο άλλο· 

(vi) η µεταφορά ζώντος ερυθρού τόνου από τη διάταξη παγίδευσης στον 
κλωβό µεταφοράς·» 

γ) Το σηµείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

1) «εκτροφή»: ο εγκλωβισµός τόνου για περίοδο µεγαλύτερη των έξι µηνών µε 
στόχο την αύξηση της βιοµάζας·» 

δ) Προστίθεται το σηµείο ιζ): 

«ιζ) «Αρµόδιο κράτος µέλος» και «κράτος µέλος αρµόδιο για» θεωρείται το 
κράτος µέλος σηµαίας ή το κράτος µέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η 
διάταξη παγίδευσης ή το ιχθυοτροφείο, ή, σε περίπτωση που το ιχθυοτροφείο ή η 
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διάταξη παγίδευσης βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα, το κράτος µέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστηµένος ο υπεύθυνος της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου». 

(3) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4. Έως τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
το προσωρινό ετήσιο σχέδιο αλιείας σχετικά µε επόµενο έτος. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει το σχέδιο αλιείας της Ένωσης στη γραµµατεία της ICCAT µε σκοπό την 
έγκρισή του από την ICCAT. 

Κάθε έτος, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν το τελικό ετήσιο σχέδιο αλιείας στην 
Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου το αργότερο. Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο 
αλιείας της Ένωσης στη Γραµµατεία της ICCAT έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους.» 

β) Οι παράγραφοι 12 και 14 απαλείφονται. 

(4) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 η αλιευτική ικανότητα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 2 και 4 και στο άρθρο 9 µειώνεται κατά τρόπον ώστε να 
εξαλειφθεί: 

α) έως τις αρχές του 2010 για κάθε κράτος µέλος τουλάχιστον το 25% της 
απόκλισης µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας που διαθέτει και της 
αλιευτικής ικανότητας που είναι ανάλογη µε την ποσόστωσή του·  

β) έως τις αρχές του 2011 για κάθε κράτος µέλος τουλάχιστον το 75 % της 
απόκλισης µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας που διαθέτει και της 
αλιευτικής ικανότητας που είναι ανάλογη µε την ποσόστωσή του· 

γ) έως τις αρχές του 2012 για κάθε κράτος µέλος τουλάχιστον το 95 % της 
απόκλισης µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας που διαθέτει και της 
αλιευτικής ικανότητας που είναι ανάλογη µε την ποσόστωσή του· 

δ) έως τις αρχές του 2013 για κάθε κράτος µέλος το 100 % της απόκλισης 
µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας που διαθέτει και της αλιευτικής 
ικανότητας που είναι ανάλογη µε την ποσόστωσή του· 

O υπολογισµός της µείωσης της αλιευτικής ικανότητας βασίζεται στις εκτιµώµενες 
από την επιστηµονική επιτροπή της ICCAT ποσότητες αλιευµάτων όσον αφορά τις 
κατηγορίες σκαφών. 

Η παρούσα απαίτηση µείωσης δεν ισχύει για κράτη µέλη που αποδεικνύουν ότι η 
αλιευτική τους ικανότητα είναι ανάλογη µε την ποσόστωσή τους.» 

β) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«9. Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας για 
την περίοδο 2010-2013. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 15 
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Αυγούστου 2009 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2, 4, 6 και 7. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε τους τρόπους που χρησιµοποίησε το κράτος µέλος για την εξάλειψη της 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, εκτός της διάλυσης πλοίων. Εάν είναι 
απαραίτητο, το σχέδιο θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται κάθε έτος στην 
Επιτροπή έως τις 15 Αυγούστου. 

Η Επιτροπή υποβάλει το σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας της Ένωσης 
στην ICCAT, προκειµένου να εξεταστεί και να εγκριθεί.» 

(5) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Απαγορεύεται η αλιεία τόνου µε γρι-γρι στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη 
Μεσόγειο από 15 Ιουνίου έως 15 Μαΐου.» 

β) Η παράγραφος 6 απαλείφεται. 

(6) Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Απαγορεύεται η αναδροµική αναγραφή αλιευτικού σκάφους στους καταλόγους της 
παραγράφου 1.» 

(7) Στο άρθρο 18 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους αλίευσης, εκτός της συµµόρφωσής του προς τα 
άρθρα 14, 15, 23 και 24 του κανονισµού (ΕΚ) 1224/2009 της 20ης Νοεµβρίου 2009 
του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής3, υποχρεούται να καταχωρίζει στο 
ηµερολόγιο πλοίου, ανάλογα µε την περίπτωση, τις πληροφορίες που απαριθµούνται 
στο παράρτηµα II.» 

(8) Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Απαγορεύονται κοινές αλιευτικές δραστηριότητες µε άλλα ΣΜΣ.» 

(9) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 22 

Εργασίες µεταβίβασης 

1. Πριν από οποιαδήποτε µεταβίβαση, ο πλοίαρχος του σκάφους αλίευσης ή του 
ρυµουλκού ή ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης από όπου 
ξεκινά η µεταβίβαση, κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους, 
τα εξής: 

                                                 
3 ΕΕ L 343, της 22.12.2009, σp. 1. 
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α) το όνοµα του σκάφους αλίευσης, του ιχθυοτροφείου και του αριθµού µητρώου 
ICCAT· 

β) την προβλεπόµενη ώρα µεταβίβασης· 

γ) την εκτιµώµενη ποσότητα τόνου που πρόκειται να µεταβιβαστεί· 

δ) τις πληροφορίες για το στίγµα (γεωγραφικό πλάτος/µήκος) όπου πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση και ευανάγνωστοι αριθµοί κλωβού· 

ε) το όνοµα του παραλαµβάνοντος ρυµουλκού, τον αριθµό των κλωβών που 
ρυµουλκεί και, ανάλογα µε την περίπτωση, τον αριθµό µητρώου ICCAT· 

στ) τον λιµένα, το ιχθυοτροφείο ή τον κλωβό προορισµού του ερυθρού τόνου. 

2. Το αρµόδιο κράτος σηµαίας ορίζει και κοινοποιεί στον πλοίαρχο του 
αλιευτικού σκάφους ή στον υπεύθυνο της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου, 
ανάλογα µε την περίπτωση, τον αριθµό της άδειας για κάθε µεταβίβαση. Η 
µεταβίβαση δεν αρχίζει χωρίς την προηγούµενη άδεια του κράτους µέλους.  

Η άδεια εκδίδεται από τις αρχές του αρµόδιου κράτους µέλους σύµφωνα µε σύστηµα 
αποκλειστικού αριθµού αναγνώρισης που περιλαµβάνει τα τρία γράµµατα του 
κωδικού ΣΜΣ, τους τέσσερις αριθµούς που αντιστοιχούν στο έτος και τα τρία 
γράµµατα που αντιστοιχούν στην άδεια (AUT) ακολουθούµενα από αύξοντες 
αριθµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης άδειας, η ένδειξη AUT 
αντικαθίσταται από την ένδειξη NEG (δεν εγκρίθηκε). 

Το αρµόδιο κράτος µέλος κοινοποιεί την απόφαση για την χορήγηση ή µη άδειας 
εντός 48 ωρών από την παραλαβή της κοινοποίησης. Το αρµόδιο κράτος δεν χορηγεί 
άδεια µεταβίβασης εάν θεωρήσει µετά την παραλαβή της κοινοποίησης ότι: 

α) το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που δήλωσε ότι αλίευσε τα 
αλιεύµατα δεν διέθετε επαρκή ποσόστωση· 

β) η ποσότητα των ιχθύων δεν έχει δεόντως αναφερθεί από το σκάφος αλίευσης ή 
από τη διάταξη παγίδευσης ή δεν είχε χορηγηθεί άδεια εγκλωβισµού και δεν 
έχει προσµετρηθεί για την ανάλωση τυχόν ποσόστωσης· 

γ) το σκάφος αλίευσης το οποίο δήλωσε ότι αλίευσε τα αλιεύµατα δεν διέθετε 
άδεια αλιείας τόνου ή 

δ) το ρυµουλκό που δηλώθηκε ότι ανέλαβε τη µεταβίβαση των ιχθύων δεν είναι 
εγγεγραµµένο στο «µητρώο όλων των άλλων αλιευτικών σκαφών» της ICCAT 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή δεν είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
παρακολούθησης σκαφών. 

Σε περίπτωση που δεν εγκρίνεται η µεταβίβαση: 

α) το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το σκάφος αλίευσης εκδίδει εντολή 
ελευθέρωσης και πληροφορεί τον πλοίαρχο του σκάφους αλίευσης ότι η 
µεταβίβαση δεν εγκρίνεται και ότι οφείλει να προχωρήσει στην ελευθέρωση 
των ιχθύων στη θάλασσα· 
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β) ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους, ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της 
διάταξης παγίδευσης, ανάλογα µε την περίπτωση, ελευθερώνει τους ιχθείς 
στην θάλασσα· 

γ) η ελευθέρωση του ερυθρού τόνου στη θάλασσα καταγράφεται από συσκευή 
µαγνητοσκόπησης και παρακολουθείται από περιφερειακό παρατηρητή της 
ICCAT, ο οποίος συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στη γραµµατεία της 
ICCAT συνοδευόµενη από την µαγνητοσκοπηµένη εγγραφή. 

3. Ο πλοίαρχος του σκάφους αλίευσης ή του ρυµουλκού ή ο υπεύθυνος του 
ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης συµπληρώνει και διαβιβάζει στις αρµόδιες 
αρχές του αρµόδιου κράτους µέλους, µετά τη λήξη των εργασιών µεταβίβασης, τη 
δήλωση µεταβίβασης της ICCAT, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος 
VIIIa. 

Τα έντυπα της δήλωσης µεταβίβασης αριθµούνται από τις αρχές του κράτους µέλους 
που είναι αρµόδιο για το σκάφος, για το ιχθυοτροφείο ή για τη διάταξη παγίδευσης 
από την οποία ξεκινά η εν λόγω µεταβίβαση. Το σύστηµα αρίθµησης περιλαµβάνει 
τα 3 γράµµατα του κωδικού ΣΜΣ, τους 4 αριθµούς που αντιστοιχούν στο έτος και 3 
αύξοντες αριθµούς που ακολουθούνται από τα 3 γράµµατα ITD (CPC-
20**/xxx/ITD). 

Το πρωτότυπο της δήλωσης µεταβίβασης συνοδεύει τα µεταβιβαζόµενα αλιεύµατα. 
Ο πλοίαρχος του σκάφους αλίευσης ή ο υπεύθυνος της διάταξης παγίδευσης ή ο 
πλοίαρχος του ρυµουλκού ή ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου κρατά αντίγραφο της 
δήλωσης. 

4. Οι πλοίαρχοι σκαφών (και ρυµουλκών) που πραγµατοποιούν µεταβιβάσεις, 
καταγράφουν στο ηµερήσιο ηµερολόγιο το βάρος και τον αριθµό αλιευµάτων που 
µεταβιβάζονται, καθώς και το όνοµα του σκάφους αλίευσης, τη σηµαία του 
σκάφους, τον αριθµό ICCAT, το όνοµα του άλλου σκάφους/των άλλων σκαφών που 
συµµετέχουν στις εργασίες και τον αντίστοιχο αριθµό ICCAT, την ηµεροµηνία και 
το στίγµα της µεταβίβασης καθώς και το ιχθυοτροφείο προορισµού. Το ηµερήσιο 
ηµερολόγιο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά µε όλες τις µεταβιβάσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Το ηµερήσιο 
ηµερολόγιο διατηρείται επί του σκάφους και είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή για τη 
διενέργεια έλεγχου. 

5. Η χορήγηση άδειας µεταβίβασης από το αρµόδιο κράτος µέλος δεν προδικάζει 
τη χορήγηση άδειας για τις εργασίες εγκλωβισµού. 

6. Ο πλοίαρχος του σκάφους αλίευσης, ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της 
διάταξης παγίδευσης που µεταφέρει τόνο φροντίζει ώστε οι δραστηριότητες 
µεταβίβασης να παρακολουθούνται µε υποβρύχια βιντεοκάµερα. 

Κάθε µαγνητοσκοπηµένη καταγραφή των µεταβιβάσεων αναπαράγεται σε δύο 
αντίγραφα. Ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στον περιφερειακό παρατηρητή και ένα 
στον παρατηρητή ΣΜΣ, ή στον εθνικό παρατηρητή κατά περίπτωση, που βρίσκονται 
επί του ρυµουλκού σκάφους. Το αντίγραφο που διαβιβάζεται στον/στους 
παρατηρητή/ές ΣΜΣ θα συνοδεύει την δήλωση µεταβίβασης και τα αντίστοιχα 
αλιεύµατα. Στην αρχή ή/και στο τέλος κάθε µαγνητοσκόπησης πρέπει να 
επιδεικνύεται ο αριθµός της δήλωσης µεταβίβασης ICCAT. Ο χρόνος και η 
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ηµεροµηνία της µαγνητοσκόπησης εµφανίζονται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια κάθε 
καταγραφής. Τα κράτη µέλη προσφέρουν αντίγραφα µαγνητοσκοπήσεων στην 
επιστηµονική επιτροπή της ICCAT ύστερα από αίτηµα της Επιτροπής. 

7. Ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT που βρίσκεται επί του σκάφους 
αλίευσης, όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα περιφερειακών παρατηρητών της 
ICCAT που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VII, καταγράφει και υποβάλλει έκθεση 
σχετικά µε τις διεξαγόµενες δραστηριότητες µεταβίβασης, επαληθεύει το στίγµα του 
σκάφους αλίευσης κατά την πραγµατοποίηση των εργασιών µεταβίβασης, παρατηρεί 
και υπολογίζει κατ’ εκτίµηση τα µεταβιβαζόµενα αλιεύµατα και επαληθεύει τα 
στοιχεία που έχουν αναγραφεί στην άδεια µεταβίβασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και στη δήλωση µεταβίβασης της ICCAT που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο περιφερειακός παρατηρητής εκτιµά ότι η ποσότητα 
και το βάρος υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 10% αυτά που δήλωσε ο πλοίαρχος του 
αλιευτικού σκάφους, ξεκινά έρευνα από το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το 
αλιευτικό σκάφος και ολοκληρώνεται πριν από τον εγκλωβισµό σε ιχθυοτροφείο. 
Έως ότου ολοκληρωθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο εγκλωβισµός δεν 
επιτρέπεται και δεν συµπληρώνεται το τµήµα του εγγράφου για τον ερυθρό τόνο που 
αφορά την αλίευση. 

8. Ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT υπογράφει τη δήλωση µεταβίβασης 
της ICCAT συµπληρώνοντας µε ευανάγνωστα γράµµατα το όνοµά του και τον 
αριθµό ICCAT και βεβαιώνεται ότι η δήλωση µεταβίβασης της ICCAT έχει 
συµπληρωθεί ορθά και έχει διαβιβαστεί στον πλοίαρχο του ρυµουλκού. 

Ο υπεύθυνος της διάταξης παγίδευσης τόνου συµπληρώνει και διαβιβάζει στις 
αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους, µετά τη λήξη των εργασιών 
µεταβίβασης στο αλιευτικό σκάφος, τη δήλωση µεταβίβασης της ICCAT σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος IV». 

(10) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 24 

Εργασίες εγκλωβισµού 

1. Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο υποβάλλει εντός µιας 
εβδοµάδας από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης σε κλωβούς αναφορά 
εγκλωβισµού επικυρωµένη από παρατηρητή, στο κράτος µέλος ή στο ΣΜΣ του 
σκάφους αλίευσης του τόνου, καθώς και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
αµελλητί τις πληροφορίες αυτές στη Γραµµατεία της ICCAT. Η εν λόγω αναφορά 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση εγκλωβισµού, όπως 
προβλέπεται στη σύσταση της ICCAT [06-07] σχετικά µε την εκτροφή ερυθρού 
τόνου. 

2. Πριν από κάθε εγκλωβισµό το αρµόδιο κράτος µέλος ή το ΣΜΣ του σκάφους 
αλίευσης πληροφορείται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που είναι 
αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο εγκλωβισµού σχετικά µε τις ποσότητες που έχουν 
αλιευθεί από σκάφη αλίευσης που φέρουν τη σηµαία του. 
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3. Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το αλιευτικό σκάφος ζητεί από το 
κράτος µέλος ή από το ΣΜΣ που είναι αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο να προχωρήσει 
στην κατάσχεση των αλιευµάτων και στην ελευθέρωση των ιχθύων στη θάλασσα 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, εάν 
θεωρήσει µετά τη λήψη των πληροφοριών ότι: 

α) το σκάφος αλίευσης το οποίο δήλωσε ότι αλίευσε τους ιχθείς διέθετε ανεπαρκή 
ατοµική ποσόστωση για τόνο προς εγκλωβισµό σε κλωβούς· 

β) η ποσότητα των ιχθύων δεν έχει δεόντως αναφερθεί από το αλιευτικό σκάφος 
και δεν έχει προσµετρηθεί για τον υπολογισµό της ποσόστωσης που ισχύει·  

γ) το σκάφος αλίευσης το οποίο δήλωσε ότι αλίευσε τους ιχθείς δεν διέθετε άδεια 
αλιείας τόνου. 

4. Ο εγκλωβισµός δεν αρχίζει χωρίς την προηγούµενη άδεια του ΣΜΣ ή του 
κράτους µέλους σηµαίας που είναι αρµόδιο για το σκάφος αλίευσης. 

Ο εγκλωβισµός του ερυθρού τόνου πραγµατοποιείται πριν από την 31η Ιουλίου, 
εκτός εάν το κράτος µέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρµόδιο για το παραλαµβάνον 
ιχθυοτροφείο επικαλεστεί αποχρώντες λόγους, όπως π.χ. αυτόν της ανωτέρας βίας, 
οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται στην αναφορά εγκλωβισµού κατά την υποβολή της. 

5. Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο λαµβάνει τα αναγκαία 
µέτρα για την απαγόρευση της τοποθέτησης σε κλωβούς προς εκτροφή ή πάχυνση 
τόνου που δεν συνοδεύεται από τα ακριβή, πλήρη και επικυρωµένα έγγραφα τα 
οποία απαιτούνται από την ICCAT, περιλαµβανοµένων εκείνων που προβλέπει ο 
κανονισµός (EΕ) αριθ. 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος 
τεκµηρίωσης αλιευµάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συµβουλίου4. 

6. Η χορήγηση άδειας εγκλωβισµού εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το αρµόδιο 
κράτος µέλος ή ΣΜΣ, ανάλογα µε την περίπτωση, εντός 48 ωρών από την υποβολή 
των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση που απαγορεύεται 
ο εγκλωβισµός, το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το σκάφος αλίευσης εκδίδει 
εντολή ελευθέρωσης προς το κράτος µέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρµόδιο για το 
ρυµουλκό σκάφος και/ή προς το κράτος µέλος ή ΣΜΣ που είναι αρµόδιο για το 
ιχθυοτροφείο, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2. 

7. Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο φροντίζει ώστε οι 
δραστηριότητες εγκλωβισµού να παρακολουθούνται από υποβρύχια βιντεοκάµερα.  

Απαιτείται µια µαγνητοσκόπηση για κάθε εγκλωβισµό. Στην αρχή ή στο τέλος κάθε 
µαγνητοσκόπησης, εµφανίζεται ο αριθµός της δήλωσης µεταβίβασης της ICCAT. Ο 
χρόνος και η ηµεροµηνία της µαγνητοσκόπησης εµφανίζονται συνεχώς καθόλη τη 
διάρκεια κάθε καταγραφής.  

                                                 
4 ΕΕ L 194, της 24/7/2010, σ. 1 
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8. Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει διαφορά άνω του 10% ως προς το µέσο 
βάρος ή/και την ποσότητα µεταξύ της εκτίµησης του περιφερειακού παρατηρητή και 
του υπεύθυνου του ιχθυοτροφείου, ξεκινά έρευνα από το κράτος µέλος που είναι 
αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο σε συνεργασία µε το κράτος σηµαίας του αλιευτικού 
σκάφους. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσότητα ή/και µέσο βάρος. Έως ότου 
ολοκληρωθούν τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας, απαγορεύεται η συλλογή 
ιχθύων και δεν συµπληρώνεται το τµήµα του εγγράφου για τον ερυθρό τόνο που 
αφορά την αλίευση. 

Σε περίπτωση που η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 10 εργάσιµων ηµερών ή σε 
περίπτωση που από το αποτέλεσµα της έρευνας προκύψει ότι ο αριθµός και ή το 
µέσο βάρος του ερυθρού τόνου υπερβαίνει κατά 10% εκείνο που έχει δηλωθεί από 
τον υπεύθυνο του ιχθυοτροφείου, το ΣΜΣ ή το κράτος µέλος σηµαίας που είναι 
αρµόδιο για το αλιευτικό σκάφος εκδίδει εντολή ελευθέρωσης των πλεοναζουσών 
ποσοτήτων. 

Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο φροντίζει ώστε η εντολή 
ελευθέρωσης να εκτελείται από τον υπεύθυνο του ιχθυοτροφείου εντός 48 ωρών από 
την άφιξη του περιφερειακού παρατηρητή. Η ελευθέρωση πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.  

Σε περίπτωση που η τελική εκτίµηση κατά τη στιγµή του εγκλωβισµού στο 
ιχθυοτροφείο είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την τελική εκτίµηση κατά τη στιγµή της 
πρώτης µεταβίβασης από το σκάφος αλίευσης, το κράτος µέλος ή το ΣΜΣ που είναι 
αρµόδιο για το αλιευτικό σκάφος αποφασίζει σχετικά µε την τελική απορρόφηση 
των ποσοστώσεων που θα εγκρίνει µε τα συναφή έγγραφα αλιευµάτων ερυθρού 
τόνου. 

9. Τα κράτη µέλη ξεκινούν δοκιµαστικές µελέτες σχετικά µε τον τρόπο 
καλύτερης εκτίµησης, τόσο του αριθµού όσο και του βάρους του ερυθρού τόνου στο 
σηµείο αλίευσης και εγκλωβισµού, µε την χρησιµοποίηση, µεταξύ άλλων, 
στερεοσκοπικών συστηµάτων και αναφέρουν τα αποτελέσµατα στην επιστηµονική 
επιτροπή της ICCAT. Καταρτίζεται πρόγραµµα δειγµατοληψίας ή/και εναλλακτικό 
πρόγραµµα κατά τη στιγµή του εγκλωβισµού ώστε να βελτιωθούν οι εκτιµήσεις των 
εγκλωβισθέντων ιχθύων ως προς την ποσότητα και το βάρος.» 

(11) Στο άρθρο 25 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής εδάφιο: 

«Η διαβίβαση στοιχείων ΣΠΣ στην ICCAT από αλιευτικά σκάφη που 
περιλαµβάνονται στο «µητρώο σκαφών αλίευσης της ICCAT» ξεκινά τουλάχιστον 
15 ηµέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου και συνεχίζεται επί 
τουλάχιστον 15 ηµέρες µετά από την απαγόρευση της απαγορευτικής περιόδου 
εκτός εάν αποσταλεί προηγουµένως αίτηµα στην Επιτροπή για το σκάφος σύµφωνα 
µε το οποίο αυτό πρέπει να διαγραφεί από το µητρώο σκαφών αλίευσης της ICCAT.  

Για λόγους ελέγχου η διαβίβαση στοιχείων ΣΠΣ από τα αλιευτικά σκάφη τα οποία 
επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο δεν διακόπτεται, όταν τα σκάφη είναι στον 
λιµένα εκτός εάν υπάρχει σύστηµα υποβολής αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός 
του λιµένα. 
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Τα αλιευτικά πλοία τα οποία περιλαµβάνονται στο «µητρώο ερυθρού τόνου των 
άλλων σκαφών της ICCAT» διαβιβάζουν στοιχεία ΣΠΣ στην ICCAT καθόλη την 
περίοδο που προβλέπει η άδεια». 

(12) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 26 

Καταγραφή και αναφορά των εργασιών παγίδευσης 

«1. Μετά την ολοκλήρωση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας σε διατάξεις 
παγίδευσης τόνου, τα αλιεύµατα καταγράφονται και η σχετική αναφορά αλιευµάτων 
διαβιβάζεται µαζί µε τις εκτιµώµενες ποσότητες που παραµένουν στην παγίδα, µε 
ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα εντός 48 ωρών από το τέλος των εργασιών στην αρµόδια 
αρχή του κράτους µέλους που είναι αρµόδιο για την παγίδα. 

2. Τα κράτη µέλη, µόλις λάβουν τις αναφορές αλιευµάτων, τις διαβιβάζουν µε 
ηλεκτρονικά µέσα στην Επιτροπή µαζί µε τις εκτιµώµενες ποσότητες που 
παραµένουν στην παγίδα. Η Επιτροπή διαβιβάζει αµελλητί τις πληροφορίες αυτές 
στη Γραµµατεία της ICCAT.» 

(13) Στο άρθρο 29 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Όταν, κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, περισσότερα από 15 
αλιευτικά σκάφη ενός κράτους µέλους αλιεύουν ερυθρό τόνο στη ζώνη της 
σύµβασης ICCAT, το εν λόγω κράτος µέλος αποστέλλει σκάφος επιθεώρησης στη 
ζώνη της σύµβασης ή χρησιµοποιεί από κοινού µε άλλο κράτος µέλος ή ΣΜΣ το ίδιο 
σκάφος επιθεώρησης.»  

(14) Στο άρθρο 30 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Κάθε κράτος µέλος φροντίζει για την παρουσία εθνικών παρατηρητών στα 
σκάφη που ασχολούνται µε την αλιεία ερυθρού τόνου σε ποσοστό που ανέρχεται 
τουλάχιστον: 

α) στο 100 % όσον αφορά τα ενεργά σκάφη αλίευσης µε γρι-γρι µήκους έως 24 m 
το 2011· 

β) στο 100 % όσον αφορά τα ενεργά σκάφη αλίευσης µε γρι-γρι µήκους έως 20 m 
το 2012· 

γ) στο 20 % όσον αφορά τις ενεργές πελαγικές µηχανότρατες (άνω των 15m)· 

δ) στο 20 % όσον αφορά τα ενεργά σκάφη αλίευσης µε παραγάδι (άνω των 15m)· 

ε) στο 20 % όσον αφορά τα ενεργά σκάφη αλιείας µε καλάµι (δόλωµα) (άνω των 
15m)· 

στ) στο 100 % κατά τη διαδικασία συλλογής για διατάξεις παγίδευσης τόνου· 

ζ) στο 100 % όσον αφορά τα ρυµουλκά σκάφη.» 
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(15) Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Κάθε κράτος µέλος φροντίζει για την παρουσία περιφερειακών παρατηρητών της 
ICCAT: 

α) σε όλα τα σκάφη γρι-γρι άνω των 24 m καθόλη τη διάρκεια της αλιευτικής 
περιόδου του 2011· 

β) σε όλα τα σκάφη γρι-γρι άνω των 20 m καθόλη τη διάρκεια της αλιευτικής 
περιόδου του 2012· 

γ) σε όλα τα σκάφη γρι-γρι ανεξαρτήτως µήκους καθόλη τη διάρκεια της 
αλιευτικής περιόδου από το 2013 και µετά. 

Τα σκάφη γρι-γρι των σηµείων α) β) και γ) χωρίς περιφερειακό παρατηρητή της 
ICCAT δεν επιτρέπεται να αλιεύουν ή να ασκούν δραστηριότητες συναφείς µε την 
αλιεία τόνου». 

β) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Σε περίπτωση συλλογής του ερυθρού τόνου από τον κλωβό και εµπορικής 
διακίνησής του ως νωπού προϊόντος, ο περιφερειακός παρατηρητής ο οποίος 
παρατηρεί τη συλλογή µπορεί να είναι υπήκοος του κράτους µέλους το οποίο είναι 
αρµόδιο για το ιχθυοτροφείο.» 

(16) Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 32 

Πρόσβαση στα στοιχεία µαγνητοσκοπήσεων 

1. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι µαγνητοσκοπήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 6 και στο άρθρο 24 παράγραφος 7, να τίθενται στη διάθεση 
των επιθεωρητών και των παρατηρητών της ICCAT. 

2. Κάθε κράτος µέλος αρµόδιο για ιχθυοτροφείο φροντίζει ώστε οι 
µαγνητοσκοπήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 και στο άρθρο 24 
παράγραφος 7, να τίθεται στη διάθεση των επιθεωρητών και των παρατηρητών της 
Ένωσης. 

3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή τυχόν 
αντικατάστασης, έκδοσης ή παραποίησης της αυθεντικής µαγνητοσκόπησης.» 
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(17) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 33α: 

«Άρθρο 33a 

∆ιαβίβαση του σχεδίου επιθεώρησης της Ένωσης στην ICCAT  

Κάθε έτος, έως τις 15 Σεπτεµβρίου, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το 
σχέδιο επιθεώρησης σχετικά µε το επόµενο έτος. Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο 
επιθεώρησης της Ένωσης στη γραµµατεία της ICCAT µε σκοπό την έγκρισή του 
από την ICCAT.» 

(18) Στο άρθρο 34 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Απαγορεύεται το εσωτερικό εµπόριο, η εκφόρτωση, οι εισαγωγές, οι 
εξαγωγές, ο εγκλωβισµός προς πάχυνση ή εκτροφή, η επανεξαγωγή και οι 
µεταφορτώσεις τόνου που αλιεύθηκε στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, 
χωρίς ακριβή, πλήρη και επικυρωµένα έγγραφα τα οποία απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (EΕ) αριθ. 640/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά µε τη θέσπιση 
προγράµµατος τεκµηρίωσης αλιευµάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συµβουλίου5. 

(19) Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος Ι του παρόντος 
κανονισµού. 

(20) Το παράρτηµα VI τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιζ): 

«ιζ) µεταφόρτωση στη θάλασσα». 

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Σε περίπτωση επιβίβασης και επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους, στη διάρκεια 
της οποίας οι εξουσιοδοτηµένοι επιθεωρητές παρατηρούν δραστηριότητα ή 
κατάσταση που ενδεχοµένως συνιστά σοβαρή παράβαση, όπως αυτή ορίζεται στην 
παράγραφο 1, οι αρχές του κράτους σηµαίας των σκαφών επιθεώρησης ειδοποιούν 
αµέσως τις το κράτος σηµαίας του αλιευτικού σκάφους, απευθείας καθώς και µέσω 
της Γραµµατείας της ICCΑΤ. Στην περίπτωση αυτή ο επιθεωρητής πρέπει, εφόσον 
είναι δυνατόν, να πληροφορήσει επίσης και τις αρµόδιες αρχές του κράτους σηµαίας 
του αλιευτικού σκάφους, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή της ICCAT, 
καθώς και όλα τα πλοία επιθεώρησης του κράτους σηµαίας του αλιευτικού σκάφους 
τα οποία είναι γνωστό ότι βρίσκονται στην περιοχή. 

Οι επιθεωρητές της ICCAT καταγράφουν τις διενεργηθείσες επιθεωρήσεις καθώς και 
τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις στο ηµερολόγιο του σκάφους.» 

                                                 
5 ΕΕ L 194, της 24/7/2010, σ. 1 
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γ) στην παράγραφο 3 στο πρώτο εδάφιο η λέξη «αµέσως» αντικαθίσταται από τις 
λέξεις «εντός 72 ωρών»· 

δ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«7. Με την επιφύλαξη των ρυθµίσεων βάσει της παραγράφου 12 του παρόντος 
παραρτήµατος τα σκάφη που χρησιµοποιούνται προσωρινά για την αλιεία τόνου ή 
θυννοειδών στη ζώνη της σύµβασης εκτός των υδάτων υπό τη δικαιοδοσία της 
χώρας τους υποχρεούνται να σταµατήσουν, όταν τους δοθεί το κατάλληλο σήµα του 
διεθνούς κώδικα σηµάτων από πλοίο που φέρει επιθεωρητή, εκτός εάν εκτελούν τη 
στιγµή εκείνη αλιευτικές δραστηριότητες, αλλά σταµατούν αµέσως µόλις 
ολοκληρώσουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Ο πλοίαρχος του σκάφους επιτρέπει την 
επιβίβαση του επιθεωρητή, ο οποίος µπορεί να συνοδεύεται από ένα µάρτυρα και για 
τον λόγο αυτό πρέπει να διαθέτει σκάλα επιβίβασης. Ο πλοίαρχος διευκολύνει τον 
επιθεωρητή να εξετάσει τα αλιεύµατα ή τα εργαλεία καθώς και κάθε συναφές 
έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο από τον επιθεωρητή για την επαλήθευση της 
τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της Επιτροπής της ICCAT σε σχέση µε το 
κράτος σηµαίας του σχετικού σκάφους, ενώ ο επιθεωρητής µπορεί να ζητήσει 
οποιεσδήποτε εξηγήσεις κρίνει απαραίτητες. 

Το κλιµάκιο των επιθεωρητών απαρτίζεται από δύο επιθεωρητές της ICCAT 
κατ’ανώτατο όριο, εκτός εάν για κάποιο λόγο απαιτηθεί η αποστολή επιπλέον 
επιθεωρητών. Το κλιµάκιο των επιθεωρητών δύναται να συνοδεύεται από βοηθό 
µόνον για εκπαιδευτικούς σκοπούς» 

(21) Η παράγραφος 1 του παραρτήµατος VII διαγράφεται. 

(22) Το κείµενο του παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος κανονισµού προστίθεται ως 
παράρτηµα VIIIa. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
«Παράρτηµα III 

Αριθ. εγγράφου ∆ήλωση µεταφόρτωσης ICCAT  
Σκάφος µεταφοράς 
Όνοµα σκάφους και διακριτικό κλήσεως 
ασυρµάτου:  
Σηµαία: 
Αριθµός αδείας κράτους σηµαίας: 
Αριθµός εθνικού νηολογίου: 
Αριθµός µητρώου ICCAT: 
Αριθµός IMO: 
 

 
 

Αλιευτικό σκάφος  
Όνοµα σκάφους και διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου:  
Σηµαία:  
Αριθµός αδείας κράτους σηµαίας: 
Αριθµός εθνικού νηολογίου: 
Αριθµός µητρώου ICCAT: 
Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: 
Αριθµός φύλλου ηµερολογίου αλιείας: 

Τελικός προορισµός: 
Λιµένας 
Κράτος 
Χώρα: 

 

     
 Ηµέρα Μήνας Ώρα Έτος |2_|0_|__|__| Ονοµατεπώνυµο πλοιάρχου αλιευτικού σκάφους: |__________| Ονοµατεπώνυµο πλοιάρχου σκάφους µεταφοράς: ΤΟΠΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
Αναχώρηση |__|__| |__|__| |__|__| από |__________| 
Επιστροφή |__|__| |__|__| |__|__| προς |__________| Υπογραφή:| __________| Υπογραφή: |__________| 
Μεταφόρτ. |__|__| |__|__| |__|__| |__________| 
Για τη µεταφόρτωση, αναφέρατε το βάρος σε χιλιόγραµµα ή τη χρησιµοποιούµενη µονάδα (π.χ. κιβώτια, καλάθια) και το εκφορτωθέν βάρος της εν λόγω µονάδας σε χιλιόγραµµα: |___| χιλιόγραµµα. 

 

Λιµένας 
 

Θαλάσσιο 
 
Γεωγρ. Πλάτος 
- Μήκος 

Είδος Αριθµό
ς 
ιχθύων 
(άτοµα) 

Είδος 
Μεταποιηµένο 
προϊόν 
Ζωντανά 

Είδος 
Προϊόν 
Ολόκληρα

Είδος 
Προϊόν 
Εκσπλαχνισµένα

Είδος 
Προϊόν 
Αποκεφαλισµέν
α 

Είδος 
Προϊόν 
Σε φιλέτα 

Είδος 
Προϊόν 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Περαιτέρω µεταφορτώσεις 
 
Ηµεροµηνία: |__________| Τόπος/Στίγµα: |__________| 
Αριθµός Αδείας ΣΜ 
Υπογραφή πλοιάρχου µεταβιβάζοντος σκάφους: 
 
Όνοµα παραλαµβάνοντος σκάφους: 
Σηµαία 
Αριθµός µητρώου ICCAT: 
Αριθµός IMO: 
Υπογραφή πλοιάρχου 
 
Ηµεροµηνία: |__________|Τόπος/Στίγµα: |__________| 
Αριθµός Αδείας ΣΜ 
Υπογραφή πλοιάρχου µεταβιβάζοντος σκάφους: 
 
Όνοµα παραλαµβάνοντος σκάφους: 
Σηµαία 
Αριθµός µητρώου ICCAT: 
Αριθµός IMO: 
Υπογραφή πλοιάρχου 
 

Υπογραφή παρατηρητή ICCAT (κατά περίπτωση).  
Υποχρεώσεις σε περίπτωση µεταφόρτωσης: 
 1. Το πρωτότυπο της δήλωσης µεταφόρτωσης πρέπει να παραδοθεί στο παραλαµβάνον σκάφος (µεταποίησης/µεταφοράς). 
 2. Αντίγραφο της δήλωσης µεταφόρτωσης πρέπει να τηρείται από το αντίστοιχο σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης. 
 3. Για περαιτέρω εργασίες µεταφόρτωσης, χορηγείται άδεια από το σχετικό ΣΜ που χορήγησε άδεια άσκησης δραστηριοτήτων στο σκάφος. 
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 4. Το πρωτότυπο της δήλωσης µεταφόρτωσης πρέπει να τηρείται από το παραλαµβάνον σκάφος που κατέχει τους ιχθείς έως τον τόπο εκφόρτωσης. 
 5. Η εργασία µεταφόρτωσης καταγράφεται στο ηµερολόγιο όλων των σκαφών που συµµετέχουν στη δραστηριότητα.» 
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Παράρτηµα II 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIIα 

» 

Αριθ. εγγράφου  ∆ήλωση µεταβίβασης ICCAT Annex 4  

1 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΖΩΝΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ   
Ό ν ο µ α  α λ ι ε υ τ ι κ ο ύ  σ κ ά φ ο υ ς :  
  
Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρµάτου: 
Σηµαία: 
Αριθµός αδείας µεταβίβασης κράτους σηµαίας 
Αριθµός µητρώου ICCAT 
Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: 
Αριθµός ηµερολογίου αλιείας 
Αρ. Κοινής Αλ./κής ∆ραστ./ τας 

Όνοµα της διάταξης παγίδευσης: 
 
Αριθµός µητρώου ICCAT  

Όνοµα ρυµουλκού σκάφους:  
 
Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρµάτου: 
Σηµαία: 
Αριθµός µητρώου ICCAT: 
Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: 
 

Ιχθυοτροφείο προορισµού, όνοµα: 
 
 
Αριθµός µητρώου ICCAT: 
 

2 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ 
Ονοµασία ιχθυοτροφείου: 
 
Αριθµός µητρώου ICCAT 
 

Όνοµα της διάταξης παγίδευσης: 
 
Αριθµός µητρώου ICCAT 
 

Όνοµα σκάφους µεταφοράς:
 
Σηµαία: 
Αριθµός µητρώου ICCAT 
Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: 

Όνοµα σκάφους µεταφοράς/µεταποίησης: 
 
Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρµάτου: 
Σηµαία: 
Αριθµός µητρώου ICCAT: 
Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: 

3 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
Ηµεροµηνία:_ _ / _ _ / _ _ _ _ Στίγµα: Λιµένας : Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγρ. Μήκος: 
Αριθµός ατόµων: Συνολικό βάρος σε kg:  Είδος: 
Είδος προϊόντος: Ζωντανά  Ολόκληρα  Εκσπλαχνισµένα  Λοιπά (Προσδιορίστε): 
Όνοµα και υπογραφή πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους /υπευθύνου διάταξης παγίδευσης / ιχθυοτροφείου: 
 

Όνοµα και υπογραφή πλοιάρχου παραλαµβάνοντος σκάφους (ρυµουλκού, µεταποίησης, µεταφοράς): 

4 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 
Βοηθητικό αλιευτικό σκάφος: Σηµαία: Ποσότητα σε Kg Αριθµός ατόµων: 
Ηµεροµηνία:_ _ / _ _ / _ _ _ _ Στίγµα: Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγρ. Μήκος: προς 
5 – ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ηµεροµηνία:_ _ / _ _ / _ _ _ _ Στίγµα: Λιµένας : Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγρ. Μήκος: 
Όνοµα ρυµουλκού σκάφους: Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρµάτου: Σηµαία: Αριθµός µητρώου ICCAT 
Αριθµός αδείας µεταβίβασης κράτους του 
ιχθυοτροφείου: 

Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: Όνοµα και υπογραφή πλοιάρχου παραλαµβάνοντος σκάφους: 
 

Ηµεροµηνία:_ _ / _ _ / _ _ _ _ Στίγµα: Λιµένας : Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγρ. Μήκος: 
Όνοµα ρυµουλκού σκάφους: Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρµάτου: Σηµαία: Αριθµός µητρώου ICCAT 
Αριθµός αδείας µεταβίβασης κράτους του 
ιχθυοτροφείου: 

Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: Όνοµα και υπογραφή πλοιάρχου παραλαµβάνοντος σκάφους: 
 

Ηµεροµηνία:_ _ / _ _ / _ _ _ _ Στίγµα: Λιµένας : Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγρ. Μήκος: 
Όνοµα ρυµουλκού σκάφους: Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρµάτου: Σηµαία: Αριθµός µητρώου ICCAT 
Αριθµός αδείας µεταβίβασης κράτους του 
ιχθυοτροφείου: 

Εξωτερικά σηµεία αναγνώρισης: Όνοµα και υπογραφή πλοιάρχου παραλαµβάνοντος σκάφους: 
 


