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PR_COD_1amapp 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 

κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν 

το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ............................................................................................................................. 9 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 827/2004 του Συμβουλίου για την 

απαγόρευση της εισαγωγής τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), 

καταγωγής Βολιβίας, Καμπότζης, Ισημερινής Γουινέας, Γεωργίας και Σιέρα Λεόνε και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001 

(COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2013)0185), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0091/2013), 

– 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 (A7-0475/2013), 

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν 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. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στην 14η ειδική συνεδρίασή της το 

2004, η ICCAT αναγνώρισε τις 

προσπάθειες που κατέβαλαν η Καμπότζη, 

η Ισημερινή Γουινέα και η Σιέρα Λεόνε 

ανταποκρινόμενες στις ανησυχίες της και 

υιοθέτησε συστάσεις για την άρση των 

εμπορικών περιοριστικών μέτρων έναντι 

(7) Στην 14η ειδική συνεδρίασή της το 

2004, η ICCAT αναγνώρισε τις 

προσπάθειες που κατέβαλαν η Καμπότζη, 

η Ισημερινή Γουινέα και η Σιέρα Λεόνε 

ανταποκρινόμενες στις ανησυχίες της και 

υιοθέτησε συστάσεις για την άρση των 

εμπορικών περιοριστικών μέτρων έναντι 

αυτών των τριών χωρών όσον αφορά τα 
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αυτών των τριών χωρών. προϊόντα τόνου μεγαλόφθαλμου του 

Ατλαντικού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Συνεπώς, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 

827/2004 τροποποιήθηκε βάσει του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 919/2005, ώστε να 

εξακολουθήσει να απαγορεύει τις εν λόγω 

εισαγωγές μόνον από τη Βολιβία και τη 

Γεωργία, ενώ οι εισαγωγές από Καμπότζη, 

Ισημερινή Γουινέα και Σιέρα Λεόνε 

επιτρέπονται εκ νέου. 

(8) Συνεπώς, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 

827/2004 τροποποιήθηκε βάσει του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 919/2005, ώστε να 

εξακολουθήσει να απαγορεύει τις 

εισαγωγές προϊόντων τόνου 

μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού μόνον 

από τη Βολιβία και τη Γεωργία, ενώ οι 

εισαγωγές από Καμπότζη, Ισημερινή 

Γουινέα και Σιέρα Λεόνε επιτρέπονται εκ 

νέου. 

__________________ __________________ 

6 ΕΕ L 156 της 18.6.2005, σ. 1. 6 ΕΕ L 156 της 18.6.2005, σ. 1. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την κατάργηση του κανονισμού 827/2004, ο οποίος 

απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων τόνου μεγαλόφθαλμου από την Βολιβία, τη Καμπότζη, 

την Ισημερινή Γουινέα, τη Γεωργία και τη Σιέρα Λεόνε. 

 

Ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί προϊόν της δεκαετίας του 90, της παλιάς, καλής εποχής όταν 

η ICCAT πρωτοστατούσε στον αγώνα εναντίον της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης 

αλιείας (IUU), πριν ακόμη καθιερωθεί το ακρωνύμιο IUU. Την εποχή εκείνη, η ICCAT ήταν 

πρωτοπόρος όσον αφορά τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και υπήρξε ο πρώτος φορέας που 

επέβαλε απαγορεύσεις εισαγωγών από χώρες για τις οποίες υπήρχαν υπόνοιες ότι επέτρεπαν 

σε σκάφη που είχαν υψώσει τη σημαία τους να παραβιάζουν διεθνείς κανόνες και πρότυπα. 

Υπήρξε επίσης ο πρώτος ή τουλάχιστον μεταξύ των πρώτων φορέων που κατάρτισαν μαύρες 

λίστες με πλοία που παρατηρήθηκαν να ψαρεύουν παράνομα ή λαθραία. 

 

Τούτο το κεφάλαιο της ιστορίας του ICCAT αξίζει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής 

ανάλυσης διότι αποτελεί καίριο κομμάτι της διεθνούς εκστρατείας εναντίον της IUU αλιείας, 

μολονότι κάτι τέτοιο προφανώς δεν ανήκει στο πεδίο της ανά χείρας απλής έκθεσης. 

 

Αρχικά, η ICCAT ανέλαβε δράση εναντίον μη συμβαλλόμενων μερών και ενέκρινε 

ψηφίσματα που οδήγησαν σε σειρά απαγορεύσεων εισαγωγών για διάφορα προϊόντα 

(ερυθρός τόνος, τόνος μεγαλόφθαλμος, ξιφίας). Στη συνέχεια, αφού κατηγορήθηκε για 

μεροληψία διότι οι δράσεις της στρέφονταν μόνο εναντίον μη συμβαλλόμενων μερών, 

ξεκίνησε να κινείται και εναντίον συμβαλλόμενων μερών.  

 

Μία ατυχής πλην αναπόφευκτη συνέπεια της επιβολής σειράς απαγορεύσεων εισαγωγών 

εναντίον μεμονωμένων χωρών ήταν η μετανηολόγηση των σκαφών. Η ICCAT ενεπλάκη έτσι 

σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να περιγραφεί ως "το κυνηγητό της σημαίας", καθώς τα 

πλοία άρχισαν να εγκαταλείπουν ένα νηολόγιο στο οποίο είχε επιβληθεί απαγόρευση για να 

μετεγγραφούν σε άλλο, με αποτέλεσμα να αγωνίζεται πλέον η ICCAT για να εντοπίσει και 

στη συνέχεια να ταυτοποιήσει το δικαιούχο κράτος σημαίας. 

 

Μια άλλη συνέπεια ήταν ότι τα μη συμβαλλόμενα μέρη γίνονταν συμβαλλόμενα μέρη, διότι, 

σύμφωνα με τη νομική ερμηνεία των σχετικών ψηφισμάτων της ICCAT (την οποία 

συμμεριζόταν η τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα), μόλις τα κράτη σημαίας που δεν 

συμμορφώνονταν γίνονταν μέλη, επέρχετο άρση της απαγόρευσης εισαγωγών - χωρίς να 

απαιτείται κανενός είδους απόδειξη ως προς την μεταβολή της συμπεριφοράς των νέων 

συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με το αμαρτωλό παρελθόν τους και δεδομένης της απουσίας 

αποτελεσματικού συστήματος MCSE. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάστηκε η εκ νέου 

ταυτοποίησή τους ως συμβαλλόμενων μερών και η επιβολή νέας απαγόρευσης. Τελικά όμως, 

η ICCAT θεώρησε ότι τα προβλήματα είχαν αντιμετωπιστεί σε επαρκή βαθμό και ήρε τις 

απαγορεύσεις, ενώ ο μαύρος πίνακας, ο οποίος περιείχε 345 σκάφη το 20001 , βρέθηκε να 

περιέχει 29 σκάφη το 20122 . Το γεγονός αυτό ώθησε πολλούς να πιστέψουν ότι η IUU αλιεία 

έχει σχεδόν εξαλειφθεί στην περιοχή.  

                                                 
1 http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm 
2 http://www.iccat.int/en/IUU.asp 
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Τούτος ο κανονισμός αποτελεί ένα από τα τελευταία ίχνη αυτού του τμήματος της ιστορίας 

της ICCAT. 

 

Πρέπει, παρ' όλα αυτά, να παραδεχτεί κανείς, ιδίως αν αναλογιστεί τον χαρακτήρα και της 

αλιείας τόνου και του εμπορίου, ιδίως για τέτοια πολύτιμα είδη όπως ο ερυθρός και ο 

μεγαλόφθαλμος τόνος, ότι η σημερινή περιπλοκότητα των μέτρων που λαμβάνει η ICCAT 

στην προσπάθειά της να ελέγξει την αλιεία και το εμπόριο αποτελεί απόδειξη του γεγονότος 

ότι η IUU αλιεία εξακολουθεί να συνιστά σοβαρό πρόβλημα στην αλιεία του Ατλαντικού για 

τόνο και ομοειδή αλιεύματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή 

μας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι, με την απόφασή της, της 15ης Νοεμβρίου 2012, 

και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1005/2008 για την IUU αλιεία, η Επιτροπή 

χαρακτήρισε σε προκαταρκτικό στάδιο τη Καμπότζη ως μη συνεργαζόμενη χώρα. 
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Έγγραφα αναφοράς COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD) 

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 8.4.2013    

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

PECH 

16.4.2013 
   

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες) 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ENVI 

16.4.2013 
   

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει 

       Ημερομηνία της απόφασης 

ENVI 

25.4.2013 
   

Εισηγητής(ές) 

       Ημερομηνία ορισμού 

Raül Romeva i 

Rueda 

6.5.2013 

   

Εξέταση στην επιτροπή 18.6.2013 4.11.2013   

Ημερομηνία έγκρισης 17.12.2013    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

14 

0 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, 

Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella 

Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike 

Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo 

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Andrzej Grzyb 

Ημερομηνία κατάθεσης 20.12.2013 

 
 


