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(Νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 640/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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 Συμβουλίου 

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, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο 
πής ( 1 ), 

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2 ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 
98/392/ΕΚ ( 3 ), της συμφωνίας για την εφαρμογή των διατά 
ξεων της εν λόγω σύμβασης των σχετικών με τη διατήρηση 
και διαχείριση των αλληλεπικαλυπτομένων αποθεμάτων 
ιχθύων και των αποθεμάτων των άκρως μεταναστευτικών 
ειδών, η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση 98/414/ΕΚ ( 4 ), 
και της συμφωνίας για την προώθηση της τήρησης των 
διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από τα αλιευτικά 
σκάφη στην ανοικτή θάλασσα, η οποία έγινε δεκτή με την 
απόφαση 96/428/ΕΚ ( 5 ). Σε αυτό το πλαίσιο διεθνών υπο 
χρεώσεων η Ένωση συμμετέχει στις προσπάθειες για την 

εξασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των αποθεμάτων 
άκρως μεταναστευτικών ιχθύων. 

(2) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης 
για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού δυνάμει 
της απόφασης 86/238/ΕΟΚ ( 6 ) (σύμβαση ICCAT). Η σύμ 
βαση ICCAT παρέχει το πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας 
για τη διατήρηση και διαχείριση του τόνου και των συναφών 
ειδών του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείμενων 
θαλασσών, μέσω της διεθνούς επιτροπής για τη διατήρηση 
των θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), καθώς και για τη 
θέσπιση συστάσεων εφαρμοστέων στη ζώνη της σύμβασης 
ICCAT, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται υποχρεωτική 
για τα συμβαλλόμενα μέρη, τα συνεργαζόμενα μη συμβαλ 
λόμενα μέρη, τους φορείς και τους αλιευτικούς φορείς 
(ΣΜΣ). 

(3) Οι συστάσεις της ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 
1997-04, 1998-12, 03-19 και 06-15, καθώς και τα ψηφί 
σματα 1993-02, 1994-04 και 1994-05 σχετικά με πρό 
γραμμα στατιστικού εγγράφου για τον τόνο έχουν εφαρμο 
σθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβου 
λίου, της 8ης Απριλίου 2003, για τη θέσπιση κοινοτικού 
συστήματος στατιστικής καταγραφής όσον αφορά τον τόνο 
(Thunnus thynnus), τον ξιφία και το μεγαλόφθαλμο 
τόνο ( 7 ). 

(4) Στο πλαίσιο των μέτρων για τη ρύθμιση των αποθεμάτων 
τόνου, για τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των 
στατιστικών δεδομένων και για την πρόληψη, την αποτροπή 
και την εξάλειψη της παράνομης αλιείας, η ICCAT ενέκρινε 
κατά την ετήσια σύνοδό της στο Ρεσίφε (Βραζιλία), στις 
15 Νοεμβρίου 2009, τη σύσταση 09-11 για την τροποποί 
ηση της σύστασης 08-12 σχετικά με πρόγραμμα της ICCAT 
για την τεκμηρίωση των αλιευμάτων τόνου. Η σύσταση αυτή 
άρχισε να ισχύει στις 1 Ιουνίου 2010 και πρέπει να εφαρμο 
στεί από την Ένωση.

EL 24.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/1 

( 1 ) Γνώμη της 17ης Μαρτίου 2010 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη 
Εφημερίδα). 

( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 (δεν δημο 
σιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου 
της 29ης Ιουνίου 2010. 

( 3 ) ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1. 
( 4 ) ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 14. 
( 5 ) ΕΕ L 177 της 16.7.1996, σ. 24. 

( 6 ) ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 33. 
( 7 ) ΕΕ L 295 της 13.11.2003, σ. 1.



(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις οι σχετικές με 
το πρόγραμμα της ICCAT για την τεκμηρίωση των αλιευ 
μάτων τόνου είναι ευανάγνωστες και εφαρμόζονται ομοι 
όμορφα, θα πρέπει να καταργηθούν οι σχετικές διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 που αφορούν το 
στατιστικό έγγραφο τόνου της ICCAT και το πιστοποιητικό 
επανεξαγωγής. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1984/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 290 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετα 
φορά των νέων μέτρων διατήρησης που ενεκρίθησαν από την 
ICCAT, διά των οποίων θα προσαρμόζει στα πρόσφατα 
δεδομένα και θα συμπληρώνει τα παραρτήματα του παρό 
ντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρα 
σκευαστικές εργασίες καθώς και σε επίπεδο εμπειρογνωμό 
νων, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ενωσιακό πρόγραμμα τεκμη 
ρίωσης των αλιευμάτων τόνου με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής 
των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζει η διεθνής 
επιτροπή για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού 
(ICCAT), ενσωματώνοντας τις διατάξεις του προγράμματος τεκμη 
ρίωσης των αλιευμάτων τόνου της ICCAT με σκοπό την ταυτοποί 
ηση της προέλευσης του ερυθρού τόνου. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: 

α) «τόνος»: οι ιχθύες του είδους Thunnus thynnus που εμπίπτουν 
στους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας που απαριθμού 
νται στο παράρτημα Ι· 

β) «εγχώριο εμπόριο»: 

i) το εντός κράτους μέλους ή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
κρατών μελών εμπόριο τόνου ο οποίος έχει αλιευθεί στη 
ζώνη της σύμβασης ICCAT από ενωσιακό αλιευτικό σκάφος 
ή παγίδα και εκφορτώνεται στο έδαφος της Ένωσης, και 

ii) το εντός κράτους μέλους ή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
κρατών μελών εμπόριο τόνου ιχθυοτροφείου, ο οποίος 

έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από ενωσιακό 
αλιευτικό σκάφος ή παγίδα και έχει εγκλωβιστεί προς 
πάχυνση σε ιχθυοτροφείο εγκατεστημένο στο έδαφος της 
Ένωσης 

γ) «εξαγωγή»: κάθε μετακίνηση προς τρίτη χώρα, τόνου που έχει 
αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από ενωσιακό αλιευ 
τικό σκάφος ή παγίδα, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών 
κυριαρχίας της Ένωσης, τρίτων χωρών, ή αλιευτικών πεδίων· 

δ) «εισαγωγή»: η είσοδος στο έδαφος της Ένωσης τόνου που έχει 
αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από σκάφος αλίευσης 
ή διάταξη παγίδευσης τρίτης χώρας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, 
τον εγκλωβισμό, την πάχυνση, την εκτροφή ή τη μεταφόρτωση· 

ε) «επανεξαγωγή»: κάθε μετακίνηση από το έδαφος της Ένωσης 
τόνου ο οποίος είχε προηγουμένως εισαχθεί στο έδαφος της 
Ένωσης· 

στ) «ζώνη της σύμβασης ICCAT»: η ζώνη που καθορίζεται με τη 
διεθνή σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλα 
ντικού, η οποία έχει εγκριθεί με την απόφαση 86/238/ΕΟΚ· 

ζ) «κράτος μέλος σημαίας»: το κράτος μέλος του οποίου τη 
σημαία φέρει το σκάφος αλίευσης· 

η) «κράτος μέλος της παγίδας»: το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η παγίδα· 

θ) «κράτος μέλος του ιχθυοτροφείου»: το κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο το ιχθυοτροφείο· 

ι) «ΣΜΣ»: τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα συνεργαζόμενα 
μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα και αλιευτικές οργα 
νώσεις της ICCΑΤ· 

κ) «παρτίδα», ποσότητα προϊόντων τόνου με την ίδια παρουσίαση 
και προερχόμενη από την ίδια γεωγραφική ζώνη και το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος ή στόλο αλιευτικών, ή από την ίδια διάταξη 
παγίδευσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΝΟΥ 

Άρθρο 3 

Γενικές διατάξεις 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν συμπληρωμένο έγγραφο αλιευμάτων 
τόνου («έγγραφο αλιευμάτων») για κάθε τόνο που εκφορτώνεται ή 
μεταφορτώνεται στους λιμένες τους, εγκλωβίζεται όπως προσδιορί 
ζει το παράρτημα ΙV και συλλέγεται από τα ιχθυοτροφεία τους.
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2. Κάθε παρτίδα τόνου που διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο, 
εισάγεται στο έδαφος της Ένωσης ή εξάγεται ή επανεξάγεται από 
αυτό συνοδεύεται από επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων, με εξαί 
ρεση τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3 
και, κατά περίπτωση, από δήλωση μεταβίβασης της ICCAT ή από 
επικυρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής τόνου («πιστοποιητικό 
επανεξαγωγής»). 

Απαγορεύεται κάθε εκφόρτωση, μεταφόρτωση, εγκλωβισμός, εξαλί 
ευση, διάθεση στο εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξα 
γωγή τόνου χωρίς συμπληρωμένο και επικυρωμένο έγγραφο αλιευ 
μάτων και, εφόσον απαιτείται επίσης, πιστοποιητικό επανεξαγωγής. 

3. Τα κράτη μέλη δεν τοποθετούν τόνο σε ιχθυοτροφείο το 
οποίο δεν έχει λάβει άδεια από το κράτος μέλος ή τα ΣΜΣ ή 
δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής της 
ICCAT οι οποίες επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες εκτροφής 
τόνου που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT. 

4. Τα κράτη μέλη εκτροφής εξασφαλίζουν ότι τα αλιεύματα 
τόνου θα τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών 
και κατανέμονται με βάση το κράτος μέλος ή τα ΣΜΣ προέλευσης. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, τα κράτη μέλη 
εκτροφής διασφαλίζουν ότι ο τόνος που αλιεύεται στο πλαίσιο 
κοινής αλιευτικής δραστηριότητας ως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 
ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, της 6ης 
Απριλίου 2009, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης 
του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ( 1 ) τοπο 
θετείται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών και κατανέμεται 
με βάση τις κοινές αλιευτικές δραστηριότητες. 

6. Τα κράτη μέλη εκτροφής διασφαλίζουν ότι ο τόνος συλλέγε 
ται από τα ιχθυοτροφεία το έτος αλίευσής του ή πριν από την 
έναρξη της αλιευτικής περιόδου των γρι-γρι, εφόσον συλλέγεται 
το επόμενο έτος. Εφόσον η εξαλίευση δεν ολοκληρωθεί εντός του 
χρονικού αυτού διαστήματος, τα κράτη μέλη εκτροφής συμπληρώ 
νουν και διαβιβάζουν ετήσια δήλωση μεταφοράς στην Επιτροπή 
εντός δέκα ημερών από το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήμα 
τος. Η δήλωση περιλαμβάνει: 

— τις ποσότητες (εκπεφρασμένες σε kg) και τον αριθμό ιχθύων 
που αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς, 

— το έτος αλίευσης, 

— τη σύνθεση ανάλογα με το μέγεθος, 

— το κράτος μέλος σημαίας ή το ΣΜΣ, τον αριθμό ICCAT και το 
όνομα του αλιευτικού σκάφους, 

— τους αριθμούς αναφοράς του εγγράφου αλίευσης που αντιστοι 
χούν στα αλιεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μεταβίβα 
σης, 

— το όνομα και τον αριθμό ICCAT της εγκατάστασης πάχυνσης, 

— τον αριθμό του κλωβού και 

— τις πληροφορίες για τις συλλεγείσες ποσότητες (εκπεφρασμένες 
σε kg), μετά την ολοκλήρωση της εξαλίευσης. 

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις δηλώσεις στη γραμματεία της ICCAT 
εντός πέντε ημερών. 

7. Οι ποσότητες που μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 
6 τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών στο 
ιχθυοτροφείο και κατανέμονται με βάση το έτος αλίευσης. 

8. Τα κράτη μέλη σημαίας ή διάταξης παγίδευσης παρέχουν 
έντυπα του εγγράφου αλιευμάτων μόνο στα οικεία σκάφη αλίευσης 
και τις διατάξεις παγίδευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στη 
ζώνη της σύμβασης ICCAT, έστω και ως παρεμπίπτον αλίευμα. 

9. Κάθε τύπος εγγράφου αλιευμάτων διαθέτει μοναδικό αριθμό 
ταυτοποίησης εγγράφου. Οι αριθμοί των εγγράφων είναι ειδικοί 
ανάλογα με το κράτος μέλος της σημαίας ή της παγίδας και χορη 
γούνται σε κάθε αλιευτικό σκάφος ή παγίδα. Τα έντυπα αυτά δεν 
μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο αλιευτικό σκάφος ή παγίδα. 

10. Αντίγραφα των εγγράφων αλιευμάτων συνοδεύουν κάθε 
τμήμα που προέρχεται από την κατάτμηση παρτίδας ή του μεταποι 
ημένο προϊόν, φέρουν δε τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό 
εγγράφου του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων για λόγους ιχνη 
λασιμότητας. 

11. Η διάθεση στο εγχώριο εμπόριο, η εξαγωγή, εισαγωγή και 
επανεξαγωγή τμημάτων ιχθύων πλην κρέατος (π.χ. κεφαλών, ματιών, 
αυγών και σπέρματος, εντοσθίων και ουράς) εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 4 

Επικύρωση 

1. Οι πλοίαρχοι των σκαφών αλίευσης, οι υπεύθυνοι διατάξεων 
παγίδευσης, οι υπεύθυνοι ιχθυοτροφείων, οι πωλητές και εξαγωγείς 
ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, συμπληρώνουν έγγραφο 
αλιευμάτων, ει δυνατόν ηλεκτρονικώς, παρέχοντας τις απαιτούμενες 
πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία και ζητούν την επικύρωσή του 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 κάθε φορά που εκφορτώνουν, μετα 
βιβάζουν, εγκλωβίζουν, συλλέγουν, μεταφορτώνουν, διαθέτουν στο 
εγχώριο εμπόριο ή εξάγουν τόνο. 

2. Το έγγραφο αλιευμάτων επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους της σημαίας, της παγίδας ή του ιχθυοτροφείου 
ή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πωλητής ή 
ο εξαγωγέας. Τα κράτη μέλη επικυρώνουν το έγγραφο αλιευμάτων 
για τη συνολική ποσότητα τόνου μόνον εάν: 

α) το σκάφος αλίευσης φέρει τη σημαία του κράτους μέλους ή η 
διάταξη παγίδευσης ή το ιχθυοτροφείο είναι εγκατεστημένα στο 
κράτος μέλος που συνέλεξε τον τόνο,
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β) έχει διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της παρτίδας, ότι όλες οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αλιευμάτων είναι 
ακριβείς, 

γ) οι συνολικές ποσότητες που επικυρώνονται δεν υπερβαίνουν τις 
οικείες ποσοστώσεις ή τα όρια αλιευμάτων κάθε έτους διαχείρι 
σης, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των ατομικών ποσο 
στώσεων που έχουν κατανεμηθεί στα αλιευτικά σκάφη ή στις 
παγίδες, και 

δ) τα αλιεύματα τόνου είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των 
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT. 

3. Δεν απαιτείται επικύρωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου εφόσον στο σύνολο της ποσότητας τόνου που 
διατίθεται προς πώληση έχουν αναγνωριστική ετικέτα, κατά τα προ 
βλεπόμενα με το άρθρο 5, από το κράτος μέλος της σημαίας ή της 
παγίδας που αλίευσε τον τόνο. 

4. Εάν οι ποσότητες τόνου που έχουν αλιευθεί και εκφορτώνο 
νται είναι μικρότερες από 1 τόνο ή τρεις ιχθύς, το ημερολόγιο 
αλιείας ή το δελτίο πώλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
προσωρινό έγγραφο αλιευμάτων, έως ότου επικυρωθεί το έγγραφο 
αλιευμάτων εντός προθεσμίας επτά ημερών και πριν από τη διάθεση 
στο εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή. 

5. Το επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ. 

6. Υπόδειγμα εγγράφου αλιευμάτων περιλαμβάνεται στο παράρ 
τημα ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις που ένα τμήμα του υποδείγματος του 
εγγράφου αλιευμάτων δεν έχει αρκετό χώρο για την αναγραφή 
όλων των κινήσεων του τόνου από την αλίευση έως τη διάθεση 
στο εμπόριο, οι αναγκαίες πληροφορίες μπορούν να αναγραφούν σε 
χωριστό φύλλο, το οποίο επισυνάπτεται ως προσάρτημα. Η αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους επικυρώνει το προσάρτημα το 
συντομότερο δυνατό, πριν όμως από την επόμενη κίνηση του τόνου. 

7. Οι οδηγίες για την έκδοση, την αρίθμηση, τη συμπλήρωση 
και την επικύρωση του εγγράφου αλιευμάτων παρατίθενται στο 
παράρτημα IV. 

Άρθρο 5 

Τοποθέτηση αναγνωριστικών ετικετών 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα οικεία αλιευτικά 
σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης να τοποθετούν αναγνωριστική ετι 
κέτα σε κάθε άτομο τόνου, κατά προτίμηση τη στιγμή της θανά 
τωσης, πριν όμως από τη στιγμή της εκφόρτωσης. Οι αναγνωριστι 
κές ετικέτες φέρουν μοναδικούς αριθμούς ειδικούς για κάθε κράτος 
μέλος και δεν επιδέχονται παραποίηση. Οι αριθμοί των αναγνωρι 
στικών ετικετών συνδέονται με το έγγραφο αλιευμάτων. 

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
συνοπτική έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος τοποθέτη 
σης αναγνωριστικών ετικετών. Η Επιτροπή διαβιβάζει εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος τις συνοπτικές εκθέσεις στη γραμματεία της 
ICCAT. 

3. Η χρήση αναγνωριστικών ετικετών επιτρέπεται μόνον όταν οι 
συνολικές ποσότητες αλιευμάτων δεν υπερβαίνουν τις οικείες ποσο 
στώσεις των κρατών μελών ή τα όρια αλιευμάτων κάθε έτους δια 
χείρισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ατομικών 
ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί στα αλιευτικά σκάφη ή τις 
παγίδες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝΟΥ 

Άρθρο 6 

Γενικές διατάξεις 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παρτίδα τόνου που 
επανεξάγεται από το έδαφός τους συνοδεύεται από επικυρωμένο 
πιστοποιητικό επανεξαγωγής. 

Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες εισάγεται ζωντανός τόνος ιχθυοτροφείου. 

2. Ο επιχειρηματίας που είναι υπεύθυνος για την επανεξαγωγή 
συμπληρώνει το πιστοποιητικό επανεξαγωγής αναγράφοντας τις 
απαιτούμενες πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία και ζητεί την επι 
κύρωσή του για την προς επανεξαγωγή παρτίδα τόνου. Το συμπλη 
ρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής συνοδεύεται από αντίγραφο 
των επικυρωμένων εγγράφων αλιευμάτων που αφορούν τον τόνο 
που είχε εισαχθεί προηγουμένως. 

Άρθρο 7 

Επικύρωση του πιστοποιητικού επανεξαγωγής 

1. Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής επικυρώνεται από την αρμό 
δια αρχή του επανεξάγοντος κράτους μέλους. 

2. Η αρμόδια αρχή επικυρώνει το πιστοποιητικό επανεξαγωγής 
για το σύνολο των προϊόντων τόνου μόνον εάν: 

α) έχει διαπιστωθεί ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
πιστοποιητικό επανεξαγωγής είναι ακριβείς, 

β) τα επικυρωμένα έγγραφα αλιευμάτων που υποβάλλονται ως 
δικαιολογητικά μαζί με το πιστοποιητικό επανεξαγωγής είχαν 
γίνει δεκτά για την εισαγωγή των προϊόντων που δηλώνονται 
στο πιστοποιητικό επανεξαγωγής, 

γ) τα προς επανεξαγωγή προϊόντα είναι εν όλω ή εν μέρει τα ίδια 
προϊόντα που σημειώνονται στα επικυρωμένα έγγραφα αλιευμά 
των, και 

δ) αντίγραφο των εγγράφων αλιευμάτων επισυνάπτεται στο επικυ 
ρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής. 

3. Το επικυρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που εμφαίνονται στο παράρτημα V.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

Άρθρο 8 

Κοινοποίηση και φύλαξη των επικυρωμένων εγγράφων 

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν ηλεκτρονικώς αντίγραφο όλων 
των επικυρωμένων εγγράφων αλιευμάτων ή πιστοποιητικών επανε 
ξαγωγής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 4 
παράγραφος 3, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός 
πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικύρωσης ή αμέσως 
στις περιπτώσεις που η αναμενόμενη διάρκεια της μεταφοράς δεν 
είναι μεγαλύτερη από πέντε εργάσιμες ημέρες, στους εξής αποδέ 
κτες: 

α) στην Επιτροπή, 

β) στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ, όπου ο 
τόνος θα διατεθεί στο εγχώριο εμπόριο ή θα υποβληθεί σε 
εκτροφή ή θα εισαχθεί, και 

γ) στη γραμματεία της ICCAT. 

2. Τα κράτη μέλη φυλάσσουν τα αντίγραφα των επικυρωμένων 
εγγράφων αλιευμάτων και πιστοποιητικών επανεξαγωγής που έχουν 
εκδώσει ή λάβει, τουλάχιστον επί διετία. 

Άρθρο 9 

Επαλήθευση 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές 
ταυτοποιούν κάθε παρτίδα τόνου που εκφορτώνεται, μεταφορτώνε 
ται, διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο, εισάγεται στο έδαφός τους ή 
εξάγεται ή επανεξάγεται από αυτό. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν και 
εξετάζουν τα επικυρωμένα έγγραφα αλιευμάτων και τα συναφή 
έγγραφα κάθε παρτίδας τόνου. Η εξέταση περιλαμβάνει έρευνα 
στη βάση δεδομένων για την επικύρωση που τηρείται από τη γραμ 
ματεία της ICCAT. 

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να εξετάζουν το περιεχό 
μενο της παρτίδας, προκειμένου να επαληθεύουν τις πληροφορίες 
που περιέχονται στο έγγραφο αλιευμάτων και στα συναφή έγγραφα 
και, εάν χρειάζεται, διενεργούν επαληθεύσεις στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις. 

3. Εάν, κατόπιν των εξετάσεων ή επαληθεύσεων που διενεργού 
νται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προκύψουν αμφιβολίες 
όσον αφορά τις πληροφορίες που αναγράφονται σε ένα έγγραφο 
αλιευμάτων, τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
που έχουν επικυρώσει τα έγγραφα αλιευμάτων ή πιστοποιητικά 
επανεξαγωγής με στόχο την εξάλειωη των αμφιβολιών. 

4. Εάν ένα κράτος μέλος εντοπίσει παρτίδα χωρίς έγγραφο αλι 
ευμάτων, ενημερώνει το κράτος μέλος προέλευσης ή το ΣΜΣ εξα 
γωγής και, όταν είναι γνωστό, το κράτος μέλος σημαίας ή το ΣΜΣ 
σημαίας. 

5. Έως ότου ολοκληρωθούν οι εξετάσεις ή επαληθεύσεις σύμ 
φωνα με τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
τη διάθεση της παρτίδας στο εγχώριο εμπόριο, την εισαγωγή ή 
εξαγωγή, ούτε αποδέχονται τη δήλωση μεταβίβασης στην περίπτωση 
ζωντανών τόνων που προορίζονται για ιχθυοτροφεία. 

6. Εφόσον κράτος μέλος, κατόπιν των εξετάσεων ή επαληθεύ 
σεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 και σε συνεργασία με τις 
σχετικές αρμόδιες για την επικύρωση αρχές, κρίνει ότι κάποιο 
έγγραφο αλιευμάτων ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής είναι άκυρο, 
απαγορεύει τη διάθεση στο εγχώριο εμπόριο, η εισαγωγή, εξαγωγή 
ή επανεξαγωγή της συγκεκριμένης παρτίδας τόνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 10 

Πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση και τα σημεία επαφής 

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή: 

α) το όνομα και την πλήρη διεύθυνση των αρχών που είναι αρμό 
διες για την επικύρωση και επαλήθευση των εγγράφων αλιευμά 
των ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής, 

β) το όνομα, την ιδιότητα και δείγμα της σφραγίδας των υπαλλή 
λων που έχουν ατομική εξουσιοδότηση για επικύρωση, και 

γ) κατά περίπτωση, δείγματα ετικετών αναγνώρισης. 

2. Στη γνωστοποίηση σημειώνεται η ημερομηνία από την οποία 
αρχίζουν να ισχύουν οι πληροφορίες κατά την παράγραφο 1. Τρο 
ποποιήσεις των στοιχείων των αρχών επικύρωσης και των υπαλλή 
λων κοινοποιούνται εγκαίρως στην Επιτροπή. 

3. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα σημεία επα 
φής, τα οποία πρέπει να ενημερώνονται όταν υπάρχουν ζητήματα 
σχετικά με έγγραφα αλιευμάτων ή πιστοποιητικά επανεξαγωγής, και 
ιδίως το όνομά τους. 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη 
Γραμματεία της ICCAT.
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Άρθρο 11 

Ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή, 
κάθε έτος έως τις 15 Σεπτεμβρίου, έκθεση για το πρόγραμμα, η 
οποία καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιουλίου του προηγούμενου 
έτους έως τις 30 Ιουνίου του σχετικού έτους και περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που εμφαίνονται στο παράρτημα VΙ. 

2. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια έκθεση της Ένωσης για το 
πρόγραμμα και την κοινοποιεί στη γραμματεία της ICCAT, το 
αργότερο την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 12 

Τροποποίηση των παραρτημάτων 

Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα μέτρα διατήρησης που θέσπισε η 
ICCAT, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, βάσει του 
άρθρου 13 και των όρων των άρθρων 14 και 15. 

Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η 
Επιτροπή θα ενεργεί συμφώνως των διατάξεων του παρόντος κανο 
νισμού. 

Άρθρο 13 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του 
άρθρου 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επί πέντε έτη από 
14 Αυγούστου 2010. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι μήνες πριν από 
τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για χρονικά διαστήματα ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το 
άρθρο 14. 

2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ 
βούλιο. 

3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανα 
τίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 14 και 15. 

Άρθρο 14 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 12 μπορεί να ανακαλεί 
ται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβού 
λιο. 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για 
να αποφασιστεί εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η ανάθεση εξου 

σίας θα προσπαθήσει να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και 
την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προ της λήψεως 
των οριστικών αποφάσεων. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως 
ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία καθορίζει. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Η από 
φαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης. 

Άρθρο 15 

Αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου 
η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες. 

2. Αν κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας το Ευρωπαϊκό Κοι 
νοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιο 
δότηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει 
από την ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο 
που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους. 

Άρθρο 16 

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 τροποποιείται ως εξής: 

α) στον τίτλο, οι λέξεις «τον τόνο (Thunnus thynnus),» διαγρά 
φονται· 

β) στο άρθρο 1 στοιχείο α), οι λέξεις «τον τόνο (Thunnus thyn
nus),» διαγράφονται· 

γ) στο άρθρο 2, οι λέξεις «στον τόνο (Thunnus thynnus),» δια 
γράφονται· 

δ) στο άρθρο 3, το στοιχείο α) διαγράφεται· 

ε) στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση διαγράφεται· 

στ) στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) υπό iii), οι λέξεις «τον 
τόνο» διαγράφονται·
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ζ) στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση διαγράφεται· 

η) στο άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο α) 
διαγράφεται· 

θ) στο άρθρο 8 στοιχείο α), οι λέξεις «τον τόνο (Thunnus thyn
nus),» διαγράφονται· 

ι) στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το στοιχείο α) διαγράφεται· 

ια) τα παραρτήματα Ι, IVα, IX και XV καταργούνται. 

2. Οι παραπομπές στις καταργηθείσες διατάξεις του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1984/2003 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα 
κανονισμό. 

Άρθρο 17 

Επανεξέταση 

Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με τις συστάσεις της ICCAT, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ενημερωμένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την κατά 
σταση των αποθεμάτων οι οποίες υποβάλλονται κατά τις συνόδους 
της, και προτείνει ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις. 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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. 

Στρασβούργο, 7 Ιουλίου 2010. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο πρόεδρος 

J. BUZEK 

Για το Συμβούλιο 
Ο πρόεδρος 

O. CHASTEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΕΟ a) 

Περιγραφή εμπορευμάτων Κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας ( 1 ) 

Ζωντανός τόνος (Thunnus thynnus) 0301 94 00 

Τόνος (Thunnus thynnus), νωπός ή διατηρημένος με απλή ψύξη, με εξαίρεση 
τα φιλέτα και άλλη σάρκα 

0302 35 10 

Τόνος (Thunnus thynnus), νωπός ή διατηρημένος με απλή ψύξη, με εξαίρεση 
τα φιλέτα και άλλη σάρκα, πλην εκείνων που προορίζονται για τη βιομηχανική 
παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών 

0302 35 90 

Τόνος (Thunnus thynnus) ολόκληρος, κατεψυγμένος, με εξαίρεση τα φιλέτα 
και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών 
ψαριών 

0303 45 11 

Τόνος (Thunnus thynnus), κατεψυγμένος, χωρίς βράγχια και εκσπλαχνισμένος, 
με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρα 
σκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών 

0303 45 13 

Τόνος (Thunnus thynnus), κατεψυγμένος, πλην του ολόκληρου ή χωρίς βράγ 
χια και εκσπλαχνισμένου, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη 
βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών 

0303 45 19 

Τόνος (Thunnus thynnus), κατεψυγμένος, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη 
σάρκα, πλην εκείνων που προορίζονται για τη βιομηχανική παραγωγή παρα 
σκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών 

0303 45 90 

Φιλέτα τόνου (Thunnus thynnus) νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ex 0304 19 39 

Σάρκα τόνου (Thunnus thynnus) εκτός από φιλέτα, νωπή ή διατηρημένη με 
απλή ψύξη 

ex 0304 19 39 

Φιλέτα και άλλη σάρκα τόνου (Thunnus thynnus), κατεψυγμένη ex 0304 29 45 

Άλλη σάρκα τόνου (Thunnus thynnus) ex 0304 99 99 

Φιλέτα τόνου (Thunnus thynnus), αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αλλά 
όχι καπνιστά 

ex 0305 30 90 

Καπνιστός τόνος (Thunnus thynnus) συμπεριλαμβανομένων των φιλέτωνα ex 0305 49 80 

Αποξηραμένος τόνος (Thunnus thynnus), αλατισμένος ή μη, αλλά όχι καπνι 
στός 

ex 0305 59 80 

Τόνος (Thunnus thynnus) αλατισμένος, και σε άλμη, αλλά μη αποξηραμένοις 
ή καπνιστός 

ex 0305 69 80 

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus), ολόκληρου ή σε 
τεμάχια, αλλά μη αλεσμένου, σε φυτικό έλαιο 

ex 1604 14 11 

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus) στη μορφή φιλέτων 
που είναι γνωστά ως «loins», ολόκληρου ή σε τεμάχια, αλλά μη αλεσμένου, 
εξαιρουμένων όσων έχουν παρασκευαστεί ή διατηρούνται σε φυτικά έλαια, 

ex 1604 14 16 

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus), ολόκληρου ή σε 
τεμάχια, αλλά μη αλεσμένου, εξαιρουμένων όσων έχουν παρασκευαστεί ή δια 
τηρούνται σε φυτικά έλαια και εκτός των φιλέτων που είναι γνωστά ως «loins» 

ex 1604 14 18 

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus), εκτός του ολόκλη 
ρου ή σε τεμάχια, αλλά μη αλεσμένου 

ex 1604 20 70 

( 1 ) Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματο 
λογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΝΟΥ 

1. Αριθμός εγγράφου αλιευμάτων τόνου της ICCAT 

2. Πληροφορίες αλιευμάτων 

Περιγραφή σκάφους ή παγίδας 

Όνομα του αλιευτικού σκάφους ή της παγίδας 

Κράτος σημαίας ή παγίδας 

Αριθμός μητρώου ICCAT των σκαφών ή διατάξεων παγίδευσης (κατά περίπτωση) 

Περιγραφή αλιευμάτων 

Ημερομηνία, περιοχή αλίευσης και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

Αριθμός ιχθύων, συνολικό ζων βάρος και μέσο βάρος ( 1 ) 

Αριθμός ετικέτας (εφόσον υπάρχει) 

Αριθμός μητρώου ICCAT κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων (κατά περίπτωση) 

Κρατική επικύρωση 

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία 

3. Εμπορικές πληροφορίες για το εμπόριο ζωντανών ιχθύων 

Περιγραφή προϊόντος 

Συνολικό ζων βάρος, αριθμός ιχθύων, περιοχή αλίευσης 

Πληροφορίες για τον εξαγωγέα/πωλητή 

Σημείο εξαγωγής ή αναχώρησης 

Όνομα της εταιρείας εξαγωγής, διεύθυνση, υπογραφή και ημερομηνία 

Ιχθυοτροφείο (όνομα και αριθμός ICCAT) και κράτος προορισμού 

Περιγραφή του μέσου μεταφοράς (να επισυναφθούν τα σχετικά έγγραφα) 

Πληροφορίες για τον εισαγωγέα/αγοραστή 

Σημείο εισαγωγής ή προορισμού 

Όνομα της εταιρείας εισαγωγής, διεύθυνση, υπογραφή και ημερομηνία 

Κρατική επικύρωση 

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία 

4. Πληροφορίες μεταβίβασης 

Περιγραφή ρυμουλκού 

Αριθμός δήλωσης μεταβίβασης της ICCAT 

Όνομα και σημαία σκάφους 

Αριθμός μητρώου ICCAT και αριθμός ρυμουλκούμενου κλωβού (κατά περίπτωση) 

Αριθμός ιχθύων που βρέθηκαν νεκροί στη διάρκεια της μεταβίβασης, συνολικό βάρος
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5. Πληροφορίες μεταφόρτωσης 

Περιγραφή σκάφους μεταφοράς 

Όνομα 

Κράτος σημαίας 

Αριθμός μητρώου ICCAT 

Ημερομηνία 

Λιμένας (όνομα και χώρα ή θέση) 

Περιγραφή προϊόντος 

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT) 

Συνολικό βάρος (ΚΑΘΑΡΟ) 

Κρατική επικύρωση 

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία 

6. Πληροφορίες εκτροφής 

Περιγραφή εγκατάστασης εκτροφής 

Όνομα, κράτος μέλος του ιχθυοτροφείου 

Αριθμός FFB της ICCAT και θέση του ιχθυοτροφείου 

Συμμετοχή σε εθνικό πρόγραμμα δειγματοληψίας (ναι ή όχι) 

Περιγραφή κλωβού 

Ημερομηνία εγκλωβισμού, αριθμός κλωβού 

Περιγραφή ιχθύων 

Εκτιμώμενος αριθμός ιχθύων, συνολικό βάρος και μέσο βάρος ( 1 ) 

Πληροφορίες για τον περιφερειακό παρατηρητή ICCAT 

Όνομα, αριθμός ΙCCAT, υπογραφή 

Εκτιμώμενη σύνθεση από άποψη μεγέθους (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg) 

Κρατική επικύρωση 

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία 

7. Πληροφορίες για την εξαλίευση 

Περιγραφή εξαλίευσης 

Ημερομηνία εξαλίευσης 

Αριθμός ιχθύων, συνολικό (ζων) βάρος και μέσο βάρος 

Αριθμοί ετικετών (εφόσον υπάρχουν) 

Πληροφορίες για τον περιφερειακό παρατηρητή ICCAT 

Όνομα, αριθμός ΙCCAT, υπογραφή
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Κρατική επικύρωση 

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία 

8. Εμπορικές πληροφορίες 

Περιγραφή προϊόντος 

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (όταν στο τμήμα αυτό καταχωρίζονται διαφορετικοί τύποι προϊόντων, το βάρος καταγράφεται ανά 
τύπο προϊόντος) 

Συνολικό βάρος (ΚΑΘΑΡΟ) 

Πληροφορίες για τον εξαγωγέα/πωλητή 

Σημείο εξαγωγής ή αναχώρησης 

Όνομα της εταιρείας εξαγωγής, διεύθυνση, υπογραφή και ημερομηνία 

Κράτος προορισμού 

Περιγραφή του μέσου μεταφοράς (να επισυναφθούν τα σχετικά έγγραφα) 

Κρατική επικύρωση 

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία 

Πληροφορίες για τον εισαγωγέα/αγοραστή 

Σημείο εισαγωγής ή προορισμού 

Όνομα της εταιρείας εισαγωγής, διεύθυνση, υπογραφή και ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ICCAT ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Οδηγίες για την έκδοση, αρίθμηση, συμπλήρωση και επικύρωση του εγγράφου αλιευμάτων 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1) Γλώσσα 

Εφόσον χρησιμοποιείται γλώσσα εκτός των επισήμων γλωσσών ICCAT (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) για τη συμπλήρωση 
του εγγράφου αλιευμάτων επισυνάπτεται μετάφραση στην αγγλική. 

2) Αρίθμηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν ενιαίο σύστημα αρίθμησης για τα έγγραφα αλιευμάτων χρησιμοποιώντας τους 
διψήφιους κωδικούς χωρών ISO σε συνδυασμό με τουλάχιστον οκταψήφιο αριθμό του οποίου τουλάχιστον δύο ψηφία 
θα πρέπει να επισημαίνουν το έτος αλίευσης. 

Παράδειγμα: FR-09-123456 (όπου FR = Γαλλία) 

Στην περίπτωση κατατετμημένων παρτίδων ή μεταποιημένων προϊόντων, τα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων αλιευμά 
των πρέπει να αριθμούνται συμπληρώνοντας τον αριθμό του πρωτοτύπου με διψήφιο αριθμό. 

Παράδειγμα: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 κ.λπ. 

Η αρίθμηση πρέπει να είναι διαδοχική και κατά προτίμηση έντυπη. Οι αριθμοί σειράς των λευκών εγγράφων αλιευμάτων 
καταχωρίζονται σε συνάρτηση με το όνομα του αποδέκτη. 

3) Επικύρωση 

Ο τύπος εγγράφου αλίευσης δεν υποκαθιστά ούτε την προαπαιτούμενη άδεια μεταβίβασης ούτε την άδεια εγκλωβισμού. 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

1) Συμπλήρωση 

α) Γενικές αρχές 

Το παρόν τμήμα αφορά όλα τα αλιεύματα τόνου. 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ή ο υπεύθυνος της διάταξης παγίδευσης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 
κράτους μέλους σημαίας ή διάταξης παγίδευσης είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του 
τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ. 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας της μεταβίβασης σε 
ρυμουλκούμενους κλωβούς, της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης. 

ΣΗΜ: στην περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων ο πλοίαρχος κάθε αλιευτικού που συμμετέχει σε κοινή 
αλιευτική δραστηριότητα πρέπει να συμπληρώνει έγγραφο αλιευμάτων για κάθε αλίευμα. 

β) Ειδικές οδηγίες 

«ΣΗΜΑΙΑ»: σημειώνεται το κράτος μέλος σημαίας ή διάταξης παγίδευσης. 

«Αριθμός μητρώου ICCAT»: σημειώνεται ο αριθμός ICCAT του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης που έλαβε 
άδεια αλίευσης τόνου στην περιοχή που διέπεται από τη σύμβαση ICCAT. Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τα 
αλιευτικά που αλιεύουν τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα.
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«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ»: Προσδιορίζεται ο τύπος του αλιευτικού εργαλείου με χρήση των εξής κωδικών: 

BB Αλιευτικό με καλάμια 

GILL Απλάδια δίχτυα 

HAND Πετονιά 

HARP Καμάκι 

LL Παραγάδι 

MWT Πελαγική τράτα 

PS Γρι-γρι 

RR Καλάμι/moulinet 

SURF Αλιεία επιφανείας μη ταξινομημένη 

TL Παρακολουθούμενη πετονιά 

TRAP Διάταξη παγίδευσης 

TROL Συρτή 

UNCL Μη προσδιορισμένες μέθοδοι 

OT Λοιπά 

«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ»: ζων βάρος σε kg, στρογγυλοποιημένο. Εφόσον το στρογγυλοποιημένο βάρος δεν χρησιμοποιείται 
κατά τη στιγμή της αλίευσης, να αναφέρεται ο τύπος προϊόντος (π.χ. GG). Σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστη 
ριοτήτων, η σημειούμενη ποσότητα πρέπει να αντιστοιχεί στην κλείδα κατανομής που προσδιορίζεται για κάθε αλιευτικό 
σκάφος. 

«ΖΩΝΗ»: Μεσόγειος, Δυτικός ή Ανατολικός Ατλαντικός. 

«Αριθ. ΕΤΙΚΕΤΑΣ (εφόσον απαιτείται)»: μπορούν να προστεθούν γραμμές προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση 
κάθε αριθμού ετικέτας ανά μεμονωμένο ιχθύ. 

2) Επικύρωση 

Το κράτος μέλος σημαίας ή διάταξης παγίδευσης είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΛΙΕΥΜΑ» εκτός εάν στον τόνο έχει τοποθετηθεί ετικέτα σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. 

Όσον αφορά τους ιχθείς που εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται, η επικύρωση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο με 
το πέρας αμφοτέρων των εργασιών. 

Για τους ζώντες μεταφερόμενους ιχθείς, η επικύρωση είναι δυνατόν να πραγματοποιείται κατά την πρώτη μεταβίβαση σε 
ρυμουλκούμενους κλωβούς, σε κάθε όμως περίπτωση με το πέρας των εργασιών εγκλωβισμού.
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3. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΤΟΝΟΥ 

1) Συμπλήρωση 

α) Γενικές αρχές 

Το τμήμα αυτό αφορά μόνο τη διάθεση στο εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή ζωντανών τόνων. 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
του κράτους μέλους σημαίας είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΕΜΠΟ 
ΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΤΟΝΟΥ. 

Το τμήμα ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΤΟΝΟΥ πρέπει να συμπληρώ 
νεται το αργότερο με το πέρας της πρώτης μεταφοράς σε ρυμουλκούμενους κλωβούς. 

ΣΗΜ: Εφόσον ποσότητα ιχθύων θανατωθεί κατά τις εργασίες μεταφοράς και διατεθεί στο εγχώριο εμπόριο η εξαχθεί, 
πρέπει να κρατείται αντίγραφο του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων (τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ 
συμπληρωμένο και, εφόσον απαιτείται, επικυρωμένο) και το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του 
αντιγράφου αλιευμάτων πρέπει να συμπληρωθεί από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κράτους μέλους σημαίας και να διαβιβασθεί στον 
εγχώριο αγοραστή/εισαγωγέα. Η επικύρωση του αντιγράφου πιστοποιεί ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει 
καταχωρισθεί από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. 

Ελλείψει επικύρωσης, κάθε έγγραφο αλιευμάτων θεωρείται άκυρο. 

β) Ειδικές οδηγίες: 

«ΖΩΝΗ»: Σημειώνεται η περιοχή μεταφοράς, ήτοι Μεσόγειος, Δυτικός ή Ανατολικός Ατλαντικός. 

«ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ»: σημειώνεται το κράτος μέλος ή η ονομασία ΣΜΣ της αλιευτικής ζώνης όπου ο 
τόνος μεταφέρθηκε ή άλλως, σημειώνεται «ανοικτή θάλασσα». 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»: επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί τη συναλλαγή. 

2) Επικύρωση 

Το κράτος μέλος σημαίας δεν επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων εφόσον το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ δεν έχει 
συμπληρωθεί και εφόσον απαιτείται, επικυρωθεί. 

Η επικύρωση πρέπει να πραγματοποιείται κατά την πρώτη μεταφορά σε ρυμουλκούμενους κλωβούς, σε κάθε όμως περίπτωση 
με το πέρας των εργασιών τοποθέτησης σε κλωβούς. 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1) Συμπλήρωση 

α) Γενικές αρχές 

Το τμήμα αυτό αφορά μόνο τον ζωντανό τόνο. 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
του κράτους μέλους σημαίας είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟ 
ΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας της πρώτης 
μεταφοράς. 

Κατά το πέρας της πρώτης μεταφοράς, ο πλοίαρχος που σκάφους αλίευσης πρέπει να παραδώσει το έγγραφο αλιευμάτων 
(με τα τμήματα ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ 
ΤΟΝΟΥ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ συμπληρωμένο και εφόσον προβλέπεται επικυρωμένα) στον πλοίαρχο 
του ρυμουλκού.
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Το συμπληρωμένο και εφόσον απαιτείται επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων, πρέπει να συνοδεύει τους ιχθείς κατά τη 
μεταφορά τους στο ιχθυοτροφείο, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ζωντανού τόνου από τον ένα κλωβό μεταφοράς 
στον άλλο ή τη μεταφορά νεκρού τόνου από τον κλωβό μεταφοράς σε βοηθητικό σκάφος. 

ΣΗΜ: Εφόσον ποσότητα ιχθύων θανατωθεί κατά τις εργασίες μεταφοράς, πρέπει να κρατείται αντίγραφο του πρωτοτύπου 
εγγράφου αλιευμάτων (με τα τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΤΟΝΟΥ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ συμπληρωμένα και εφόσον απαιτείται 
επικυρωμένα) και το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του αντιγράφου αλιευμάτων πρέπει να συμπλη 
ρωθεί από τον πωλητή/εξαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του 
κράτους μέλους σημαίας και να διαβιβασθεί στον εγχώριο αγοραστή/εισαγωγέα. Η επικύρωση του αντιγράφου πιστοποιεί 
ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρισθεί από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Ελλείψει 
επικύρωσης, κάθε έγγραφο αλιευμάτων θεωρείται άκυρο. 

β) Ειδικές οδηγίες: 

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΧΘΥΩΝ» και «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΘΑΝΑΤΩΘΕΝΤΩΝ 
ΙΧΘΥΩΝ»: πληροφορίες που συμπληρώνει (εφόσον απαιτείται) ο πλοίαρχος του ρυμουλκού σκάφους. 

«Αριθ. ΚΛΩΒΟΥ»: σημειώνεται ο αριθμός κάθε κλωβού στην περίπτωση ρυμουλκού που μεταφέρει περισσότερους του 
ενός κλωβούς. 

2) Επικύρωση 

Δεν απαιτείται επικύρωση του τμήματος αυτού. 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ 

1) Συμπλήρωση 

α) Γενικές αρχές 

Το τμήμα αυτό αφορά μόνο τον νεκρό τόνο. 

Ο πλοίαρχος του σκάφους μεταφόρτωσης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
του κράτους μέλους της σημαίας είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ. 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο κατά το πέρας των εργασιών 
μεταφόρτωσης. 

β) Ειδικές οδηγίες: 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ»: σημειώνεται η ημερομηνία μεταφόρτωσης. 

«ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ»: αναφέρεται η ονομασία του καθορισμένου λιμένα μεταφόρτωσης. 

«ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»: αναφέρεται το κράτος λιμένος ή ΣΜΣ του καθορισμένου λιμένα μεταφόρτωσης. 

2) Επικύρωση 

Το κράτος μέλος σημαίας δεν πρέπει να επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων εφόσον το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΛΙΕΥΜΑ δεν έχει συμπληρωθεί και όπου προβλέπεται, επικυρωθεί. 

Η επικύρωση πραγματοποιείται το αργότερο με το πέρας των εργασιών μεταφόρτωσης.
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ 

1) Συμπλήρωση 

α) Γενικές αρχές 

Το τμήμα αυτό αφορά μόνο τον εγκλωβισμένο τόνο. 

Ο πλοίαρχος του ρυμουλκού σκάφους πρέπει να παραδίδει το έγγραφο αλιευμάτων (με τα τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΤΟΝΟΥ και ΠΛΗΡΟΦΟ 
ΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ συμπληρωμένα και εφόσον προβλέπεται επικυρωμένα) στον υπεύθυνο ιχθυοτροφείου κατά τον 
εγκλωβισμό. 

Ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 
κράτους μέλους εκτροφής είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟ 
ΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ. 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας των εργασιών 
εγκλωβισμού. 

β) Ειδικές οδηγίες: 

«Αριθ. ΚΛΩΒΟΥ»: σημειώνεται ο αριθμός κάθε κλωβού. 

«Πληροφορίες για τον περιφερειακό παρατηρητή ICCAT»: όνομα, αριθμός ICCAT και υπογραφή. 

2) Επικύρωση 

Το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το ιχθυοτροφείο είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟ 
ΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ. 

Το κράτος μέλος εκτροφής δεν πρέπει να επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων εφόσον τα τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΤΟΝΟΥ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ δεν έχουν συμπληρωθεί και, εφόσον απαιτείται, επικυρωθεί. 

Η επικύρωση πραγματοποιείται το αργότερο με το πέρας των εργασιών εγκλωβισμού. 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΙΕΥΣΗ 

1) Συμπλήρωση 

α) Γενικές αρχές 

Το τμήμα αυτό αφορά μόνο τον νεκρό τόνο εκτροφής. 

Ο υπεύθυνος ιχθυοτροφείου ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους 
μέλους εκτροφής είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΑΛΙΕΥΣΗ. 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΙΕΥΣΗ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας των εργασιών 
εξαλίευσης. 

β) Ειδικές οδηγίες: 

«Αριθ. ΕΤΙΚΕΤΑΣ (εφόσον απαιτείται)»: μπορούν να προστεθούν γραμμές προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση 
κάθε αριθμού ετικέτας ανά μεμονωμένο ιχθύ. 

«Πληροφορίες για τον περιφερειακό παρατηρητή ICCAT»: όνομα, αριθμός ICCAT και υπογραφή. 

2) Επικύρωση 

Το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το ιχθυοτροφείο είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟ 
ΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ.
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Το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το ιχθυοτροφείο δεν πρέπει να επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων εφόσον τα 
τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥ 
ΤΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ δεν έχουν συμπληρωθεί και, εφόσον 
απαιτείται, επικυρωθεί. 

Η επικύρωση πραγματοποιείται το αργότερο με το πέρας των εργασιών εξαλίευσης. 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1) Συμπλήρωση 

α) Γενικές αρχές 

Το παρόν τμήμα αφορά το εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή θανατωθέντων τόνων. 

Ο εγχώριος πωλητής ή εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 
κράτους μέλους του πωλητή/εξαγωγέα, είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με εξαίρεση το επιμέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με εξαίρεση το επιμέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ/ΑΓΟΡΑΣΤΗ πρέπει 
να συμπληρώνεται πριν από τη διάθεση του ψαριού στο εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή του. 

Στην περίπτωση του εγχωρίου εμπορίου, το επιμέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ/ΑΓΟΡΑΣΤΗ πρέπει να συμπληρώνεται από τον 
εγχώριο αγοραστή αφού το ψάρι διατεθεί στο εγχώριο εμπόριο. 

Στην περίπτωση του διεθνούς εμπορίου, το επιμέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ/ΑΓΟΡΑΣΤΗ πρέπει να συμπληρώνεται από τον 
εισαγωγέα. 

β) Ειδικές οδηγίες: 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»: επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί τη συναλλαγή. 

2) Επικύρωση 

Το κράτος μέλος του πωλητή/εξαγωγέα είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (με εξαίρεση το επιμέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) εκτός εάν έχει τοποθετηθεί στον τόνο ετικέτα 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. 

ΣΗΜ: Εφόσον ένα μόνον έγγραφο αλιευμάτων αφορά περισσότερες συναλλαγές εγχωρίου εμπορίου ή εξαγωγές, αντίγραφο 
του αρχικού εγγράφου πρέπει να επικυρώνεται από το κράτος μέλος του πωλητή στην εσωτερική αγορά ή του εξαγωγέα και 
να χρησιμοποιείται και να γίνεται δεκτό ως πρωτότυπο έγγραφο αλιευμάτων. Η επικύρωση του αντιγράφου πιστοποιεί ότι 
πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρισθεί από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Ελλείψει επικύρωσης, 
κάθε έγγραφο αλιευμάτων θεωρείται άκυρο. 

ΣΗΜ: Στις περιπτώσεις επανεξαγωγής, το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ πρέπει να χρησιμοποιείται για την παρακο 
λούθηση περαιτέρω κινήσεων και ο αριθμός του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να 
συσχετίζεται το ανωτέρω πιστοποιητικό με τις πληροφορίες για τα αλιεύματα του εν λόγω πρωτοτύπου εγγράφου αλιευ 
μάτων. 

Εφόσον ο τόνος αλιεύεται από σκάφος αλίευσης που φέρει τη σημαία κράτους μέλους ή ΣΜΣ ή διάταξη παγίδευσης που 
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή ΣΜΣ με χρήση ετικετών, και στη συνέχεια εξάγεται αφού θανατωθεί και επανεξάγεται, 
το έγγραφο αλιευμάτων που συνοδεύει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ δεν χρειάζεται επικύρωση. Το ΠΙΣΤΟΠΟΙ 
ΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ωστόσο πρέπει να είναι επικυρωμένο. 

Μετά την εισαγωγή, ο τόνος είναι δυνατόν να τεμαχίζεται και τα τεμάχια να εξάγονται στη συνέχεια. Στην περίπτωση αυτή, 
το κράτος μέλος επανεξαγωγής ή ΣΜΣ πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι το επανεξαχθέν τεμάχιο αποτελεί τμήμα του αρχικού 
ιχθύος συνοδευόμενο από το έγγραφο αλιευμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝΟΥ της ICCAT 

1. Αριθμός εγγράφου του πιστοποιητικού επανεξαγωγής 

2. Τμήμα επανεξαγωγής 

Κράτος μέλος επανεξαγωγής 

Σημείο επανεξαγωγής 

3. Περιγραφή εισαχθέντος τόνου 

Τύπος προϊόντος F/FR RD/GG/DR/FL/OT (όταν στο τμήμα αυτό καταχωρίζονται διάφοροι τύποι προϊόντος, το βάρος 
αναγράφεται ανά είδος προϊόντος) 

Καθαρό βάρος (kg) 

Αριθμοί εγγράφων αλιευμάτων και ημερομηνίες εισαγωγής 

Σημαίες αλιευτικών σκαφών ή κράτος εγκατάστασης της παγίδας, κατά περίπτωση 

4. Περιγραφή του προς επανεξαγωγή τόνου 

Τύπος προϊόντος F/FR RD/GG/DR/FL/OT (όταν στο τμήμα αυτό καταχωρίζονται διάφοροι τύποι προϊόντος, το βάρος 
αναγράφεται ανά είδος προϊόντος) 

Καθαρό βάρος (kg) 

Αντίστοιχοι αριθμοί εγγράφων αλιευμάτων από το τμήμα 3 

Κράτος προορισμού 

5. Δήλωση του επανεξαγωγέα 

Όνομα 

Διεύθυνση 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 

6. Επικύρωση από τις αρχές 

Όνομα και διεύθυνση της αρχής 

Όνομα και θέση του υπαλλήλου 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 

Κρατική σφραγίδα 

7. Τμήμα εισαγωγής 

Δήλωση από τον εισαγωγέα στο κράτος μέλος ή ΣΜΣ εισαγωγής της παρτίδας τόνου 

Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα 

Όνομα και υπογραφή του αντιπροσώπου του εισαγωγέα και ημερομηνία 

Σημείο εισαγωγής: Πόλη και ΣΜΣ 

Σημείωση - πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα των εγγράφων αλιευμάτων και των εγγράφων μεταφοράς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΕΝΤΥΠΟΥ, ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Σημείωση: Προσαρτώνται έγκυρο έγγραφο μεταφοράς και αντίγραφα των εγγράφων αλιευμάτων τόνου (BCD).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΝΟΥ ΤΗΣ 
ICCAT 

Κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση: 

Περίοδος αναφοράς: 1η Ιουλίου [2XXX] έως 30 Ιουνίου [2XXX] 

1. Πληροφορίες που λαμβάνονται από τα έγγραφα αλιευμάτων 

— αριθμός εγγράφων αλιευμάτων που επικυρώθηκαν, 

— αριθμός επικυρωμένων εγγράφων αλιευμάτων που ελήφθησαν από άλλα κράτη μέλη ή τα ΣΜΣ, 

— συνολική ποσότητα τόνου που διατέθηκε στο εγχώριο εμπόριο, με ανάλυση ανά περιοχή αλιείας και αλιευτικό εργαλείο, 

— συνολική ποσότητα τόνου που εισήχθη, εξήχθη, μεταβιβάστηκε σε ιχθυοτροφεία, επανεξήχθη, με ανάλυση ανά ΣΜΣ 
προέλευσης, επανεξαγωγής ή προορισμού, περιοχή αλιείας και αλιευτικό εργαλείο, 

— αριθμός επαληθεύσεων εγγράφων αλιευμάτων που ζητήθηκαν από άλλα κράτη μέλη ή ΣΜΣ και συνοπτικά αποτελέσματα, 

— αριθμός αιτήσεων για επαληθεύσεις εγγράφων αλιευμάτων που ελήφθησαν από άλλα κράτη μέλη ή ΣΜΣ και συνοπτικά 
αποτελέσματα, 

— συνολική ποσότητα παρτίδων τόνου για τα οποία εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης, με ανάλυση ανά προϊόν, φύση της 
ενέργειας (εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση σε ιχθυοτροφεία), λόγοι της απαγόρευσης και 
κράτη μέλη, ΣΜΣ ή/και μη συμβαλλόμενα μέρη καταγωγής ή προορισμού. 

2. Πληροφορίες για παρτίδες σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού 

— αριθμός παρτίδων, 

— συνολική ποσότητα τόνου, με ανάλυση ανά προϊόν, φύση της ενέργειας (εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξα 
γωγή, μεταβίβαση σε ιχθυοτροφεία), κράτη μέλη, ΣΜΣ ή άλλες χώρες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 9 παράγραφοι 1 
και 2 του παρόντος κανονισμού.
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