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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III 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 απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. 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
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ........................................8
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο (Thunnus 
thynnus) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2010
(COM(2020)0670 – C9-0336/2020 – 2020/0302(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0670),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0336/2020),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
27ης Ιανουαρίου 20211,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0172/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ C 123 της 9.4.2021, σ. 72.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό της πρότασης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής για 
τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («σύμβαση ICCAT») από το 1997. 

Η σύμβαση ICCAT προβλέπει το πλαίσιο για την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της 
διατήρησης και διαχείρισης των θυννοειδών και των συγγενών ειδών του Ατλαντικού 
Ωκεανού και των παρακείμενων θαλασσών, μέσω της ίδρυσης μιας Διεθνούς Επιτροπής για 
τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («ICCAT»). 

Η ICCAT έχει την εξουσία να εγκρίνει δεσμευτικές συστάσεις για τη διατήρηση και τη 
διαχείριση της αλιείας που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Οι εν λόγω πράξεις απευθύνονται 
ουσιαστικά στα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT, όπως η Ένωση, αλλά περιλαμβάνουν και 
υποχρεώσεις για ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης (π.χ. για τους πλοιάρχους των σκαφών). 

Περιεχόμενο της πρότασης

Η παρούσα πρόταση [COM(2020)670] καθορίζει τους κανόνες για ενωσιακό πρόγραμμα 
τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από την ICCAT, στο πλαίσιο του οικείου συστήματος 
τεκμηρίωσης αλιευμάτων τόνου. Σκοπός του τελευταίου είναι να προσδιορίζει την προέλευση 
του συνόλου του ερυθρού τόνου. 

Πράγματι, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων της Ένωσης, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2010. Στην υπό εξέταση πρόταση, η οποία 
αποσκοπεί στην κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2010, η καταγραφή και η 
επικύρωση των αλιευμάτων και των επακόλουθων δραστηριοτήτων εμπορίας τόνου 
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων τόνου (eBCD), 
το οποίο λειτουργεί από το 2017 και χρησιμοποιείται ήδη από τα κράτη μέλη και τους φορείς 
εκμετάλλευσης. Η πρόταση ορίζει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να αντικατασταθεί, 
κατ’ εξαίρεση, από έντυπα έγγραφα (έγγραφο αλιευμάτων τόνου, BCD), ισοδύναμα με τις 
απαιτήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος.

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει γενικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση των εγγράφων 
αλιευμάτων τόνου και επανεξαγωγής και ορίζει κανόνες για την καταγραφή και την 
επικύρωση των αλιευμάτων και των επακόλουθων δραστηριοτήτων εμπορίας τόνου. 
Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για ιχθύες στους οποίους έχει τοποθετηθεί αναγνωριστική 
ετικέτα. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την επαλήθευση πριν από την επικύρωση, τη 
διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών του eBCD και την ετήσια υποβολή έκθεσης στην 
ICCAT. Τέλος, προτείνει εκτεταμένη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την 
τροποποίηση της βασικής πράξης στο μέλλον (στο άρθρο 14).

Η γνώμη του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την 
αυστηρή μεταφορά των συστάσεων της ICCAT, εξασφαλίζοντας έτσι ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. Η διασφάλιση πανομοιότυπων 



RR\1232502EL.docx 7/8 PE692.613v02-00

EL

συνθηκών για όλους, με παράλληλη προώθηση των υψηλών προτύπων βιωσιμότητας της ΕΕ 
σε ξένους στόλους μέσω της δράσης της ΕΕ στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας (ΠΟΔΑ) και σε άλλα διεθνή φόρα, είναι ζωτικής σημασίας για τους οικείους φορείς 
εκμετάλλευσης και για τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι σημαντικό, έναντι των φορέων εκμετάλλευσης, του κοινού και 
των χωρών εταίρων μας, να προτείνει η Επιτροπή την ταχεία μεταφορά των συστάσεων των 
ΠΟΔΑ, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων. Δεν είναι λογικό οι συστάσεις της ICCAT που χρονολογούνται από το 2018 και 
ορίζουν προθεσμίες για το 2020 να εγκρίνονται το 2021. 

Μέσα από αυτό το πρίσμα, και δεδομένου ότι ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα 
τεχνική διαδικασία μεταφοράς χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, ο εισηγητής 
αποφάσισε να μην υποβάλει τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο 
(Thunnus thynnus) και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2010

Έγγραφα αναφοράς COM(2020)0670 – C9-0336/2020 – 2020/0302(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 27.10.2020

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH
11.11.2020

Εισηγητές
  Ημερομηνία ορισμού

Gabriel Mato
9.12.2020

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία 
της απόφασης

10.5.2021

Εξέταση στην επιτροπή 3.12.2020 25.5.2021

Ημερομηνία έγκρισης 25.5.2021

Ημερομηνία κατάθεσης 26.5.2021


