
CM\838890EL.doc PE452.745v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

10.11.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0443/2010, του Salvatore Murru, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 6 υπογραφές, σχετικά με ευρωπαϊκούς κανόνες για τον τόνο ως 
παρεμπίπτον αλίευμα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι αλιέας που ασκεί παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 302/2009, οι αλιείς που αλιεύουν τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα 
δύνανται να τον πωλούν. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η διαδικασία μεταφοράς στην ξηρά 
και πώλησης του τόνου είναι μη πρακτική και πολύ δύσκολη για τους αλιείς που ασκούν 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Η εκφόρτωση  τόνου επιτρέπεται μόνο σε λιμένες που 
προβλέπονται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για τον αναφέροντα τούτο σημαίνει διαδρομή 70 
ναυτικών μιλίων με μικρό σκάφος χωρίς χώρο ψύξης. Ο αναφέρων ζητεί να χαρακτηριστεί ο 
λιμένας αγκυροβόλησής του λιμένας εκφόρτωσης τόνου. Επίσης, εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για τον κανόνα των 750 κιλών, που είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα πώλησης τόνου κατά 
τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Επιπλέον, ο αναφέρων δεν θεωρεί δίκαιο να ισχύει ο 
ίδιος κανόνας τόσο για αλιευτικά σκάφη μήκους 5 μέτρων, με έναν αλιέα, όσο και για σκάφη 
μήκους έως και 12 μέτρων με τριμελές πλήρωμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.
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"Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία1,οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης τόνου
επιτρέπονται μόνο σε τοποθεσίες πλησίον της ακτής (καθορισμένους λιμένες) που ορίζονται 
από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους. Επί πλέον, για να χαρακτηρισθεί ένας λιμένας 
ως καθορισμένος, το κράτος μέλος του λιμένα ορίζει τις ώρες και τις τοποθεσίες κατά τις 
οποίες επιτρέπεται η εκφόρτωση και η μεταφόρτωση και παρέχει πλήρη κάλυψη όσον αφορά 
τις επιθεωρήσεις καθ'όλη τη διάρκεια των ωρών εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης και σε όλες 
τις τοποθεσίες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. Το κράτος μέλος οφείλει, εν συνεχεία, να 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, τον κατάλογο 
των καθορισμένων λιμένων.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ο λιμένας της Santa Teresa Gallura δεν περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο των καθορισμένων λιμένων για το έτος 2010 και ότι η εγγραφή του λιμένος αυτού 
στον κατάλογο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ιταλικών αρχών.

Για ό,τι αφορά το όριο βάρους του προς πώληση τόνου, που έχει οριστεί σε 750 κιλά, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινοτικός νόμος σχετικά με το κατώτατο βάρος 
εκφόρτωσης κόκκινου τόνου και ότι πρόκειται για εθνικό μέτρο επί του οποίου η Επιτροπή 
ουδέν έχει να παρατηρήσει."

                                               
1 Άρθρο 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Απριλίου 2009 για τη 
θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2000 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 


