
 

 

 

πρωτ.:140/REL          Ρώμη, 6 Μάιος 2013  

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΕ1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

         Ρώμη, Palazzo della Cooperazione, 27 Φεβρουαρίου 2013  

Παρόντες : βλέπε κατάλογο στο παράρτημα  

Συντονίστρια : Elena Ghezzi  

Συννημένα έγγραφα : Ημερησία διάταξη, διαφάνειες που έδειξε η κα Monique Pariat, διαφάνειες που έδειξε η κα 

Maria T. Spedicato.  

1. Η ΟΕ 1  συναντήθηκε στην Ρώμη στις 27 Φεβρουαρίου 2013 για να συνεχίσει την εργασία που ξεκίνησε την 

προηγούμενη χρονιά σχετικά με την πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ.  

2. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΓΣ για την Μεσόγειο κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και ευχαριστεί τους 

παριστάμενους, την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής και τις οργανώσεις και διαβάζει την επιστολή της συντονίστριας Elena 

Ghezzi η οποία ζητάει συγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπορεί να παρίσταται στις εργασίες.  Ο λόγος δίνεται στον 

συντονιστή κο Giampaolo Buonfiglio που την αντικαθιστά,  που με την σειρά του δίνει τον λόγο στην κα Monique 

Pariat ,υπεύθυνη για την Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα στην ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής, για να παρουσιάσει την 

στρατηγική της ΕΕ στην Μεσόγειο  

3. Η Κα Pariat που συμμετέχει για πρώτη φορά σε μία συνάντηση του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, ευχαριστεί για την 

πρόσκληση και παραθέτει τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει η Γενική Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής, τους 

επόμενους μήνες. Αναφέρεται επίσης στην συμβολή του ΠΓΣ για την Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει 

να εστιάσει την προσοχή της σε τρία βασικά θέματα. 

- την εφαρμογή της μελλοντικής μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ καθώς και του Μεσογειακού Κανονισμού (Πολυετή 

Προγράμματα Διαχείρισης, ελάχιστη διάσταση των ματιών, ελάχιστη διάσταση, εντοπισμός των Προστατευόμενων 

Θαλάσσιων Περιοχών, κλπ) και την φάση που διανύουν οι χώρες μέλη ως προς την εφαρμογή της.     

- την διεθνή συνεργασία και την  προώθηση συνθηκών ισότητας , ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον ερυθρό τόνο και τον 

ξιφία (ICCAT-CGPM κυρίως σε ότι αφορά το θέμα του της παρακολούθησης και του ελέγχου). Ένα σημαντικό θέμα 

αφορά την βελτίωση των επιστημονικών διαβουλεύσεων για την Μεσόγειο και την συνεργασία με άλλες χώρες 



 

 

εκτός ΕΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή ακόμα και με την βοήθεια περιφερειακών προγραμμάτων 

της FAO   

- Τον μελλοντικό ρόλο του ΠΓΣ για την Μεσόγειο 

Ένα καινούργιο και σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου στην Μεσόγειο, αφορά την ένταξη της 

Κροατίας την 1
η
 Ιουλίου. Στην Κροατία είναι διαδεδομένη η αυτοσιτιστική αλιεία, ένας τύπος δηλαδή μη εμπορικής 

αλιείας . Πρόκειται για ένα μέτρο που υιοθετήθηκε μετά τον πόλεμο αλλά που θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά 

εντός του Ιουλίου του 2014, λόγω του ότι έχει επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη στην 

Κροατία συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από δυο οργανώσεις: το Εμπορικό Επιμελητήριο Οικονομίας και το 

Εμπορικό Επιμελητήριο Βιοτεχνίας. Εκτός αυτών, υπάρχουν 18 αναγνωρισμένες οργανώσεις από το Υπουργείο 

Γεωργίας καθώς και δύο ερευνητικά ινστιτούτα: το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Σπάλατο και το Ινστιτούτο Ruđer 

Bošković στο Ζάγκρεμπ.  

Σε ότι αφορά τον μελλοντικό ρόλο του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, η ΕΕ θα επιθυμούσε να ενημερωθεί ως προς την 

εφαρμογή των διαχειριστικών προγραμμάτων, την κατάσταση των αποθεμάτων  καθώς και την επίπτωση και την 

επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων. Εκτός αυτού θα μπορούσε να παράσχει την πολύτιμη συνεργασία της ως 

προς την προώθηση της συμμόρφωσης και του σεβασμού των κανόνων στα πλαίσια μίας στενής συνεργασίας με τις 

εθνικές κυβερνήσεις κυρίως σε ότι αφορά το θέμα των ελέγχων, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των επεισοδίων 

αμφισβήτησης, μέσα από τον εντοπισμό των ανεπαρκειών του συστήματος.   

4. Ο έχων αναλάβει ρόλο συντονιστή, ευχαριστεί για την παρουσίαση που έδωσε την δυνατότητα να παρατεθούν 

στοιχεία σχετικά με την κατάσταση εν γένει στην Μεσόγειο. Από τα στοιχεία αυτά κατέστη σαφές ότι το ΠΓΣ για την 

Μεσόγειο καλείται να ανταποκριθεί σε έναν μεγάλο αριθμό από προσδοκίες. Ο ρόλος του συνεπώς θα πρέπει να 

είναι πιο ουσιαστικός ενώ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για μία πιο αποτελεσματική και γρήγορη 

ανταπόκριση. Σε ότι αφορά ορισμένες λειτουργικές πτυχές, αυτό θα απαιτήσει την οργάνωση νέων δομών. 

Πράγματι, για να δοθεί μία απάντηση σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της εφαρμογής του 

κανονισμού στα κράτη μέλη, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο παρακολούθησης όπου θα 

αναφέρονται πάντοτε οι μεθοδολογίες καθώς και η προέλευση των δεδομένων.  Ο συντονιστής ξεκινάει την 

συζήτηση και αρχίζουν οι παρεμβάσεις.    

5.  Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης  ANAPI Pesca αναφέρει ότι σε ότι  αφορά τον τόνο και τον ξιφία, γίνονται 

σεβαστές οι συστάσεις του ICCAT. H τελευταία σύσταση 11-03, όπως και οι προηγούμενες , έχει στόχο να 

«διαφυλάξει τον γόνο του ξιφία» . Το θέμα που θέτει είναι πώς θα ήταν δυνατόν, αντί να απαγορευτεί  το παραγάδι 

του μακρύπτερου τόνου- κάτι που έχει ιδιαίτερη επίπτωση στον γόνο του ξιφία και που καταγγέλλεται και από τους 

ίδιους τους αλιείς –κατά τους μήνες Οκτώβριο /Νοέμβριο και Μάρτιο να απαγορευτεί  οποιοδήποτε άλλο εργαλείο. 

Η επίπτωση είναι ότι οι ιταλικές ιχθυαγορές έχουν κατακλυσθεί από ξιφία που προέρχεται από χώρες του 

Μαγκρέμπ, από τον Ατλαντικό και από τον Ειρηνικό.   Αν ο στόχος είναι η προστασία των γόνων, απαγορεύεται η 

αλιεία με παραγάδι του μακρύπτερου τόνου. Σε ότι αφορά το πρόβλημα των απορρίψεων, υπογραμμίζει ότι στην 

Μεσόγειο το πρόβλημα συνδέεται με τα πολλά υπάρχοντα αλλά και με το  πώς και που θα πρέπει να διατηρείται 

στο σκάφος αυτό το προϊόν δεδομένου ότι τα σκάφη είναι μικρά και δεν έχουν τα κατάλληλα συστήματα 

αποθήκευσης.   



 

 

6. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης FNCP αναφέρει ότι η μείωση του στόλου που έχει ανέλθει στο 20%, θα έχει δύο 

σημαντικές επιπτώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ζητάει να μάθει αν το θέμα αυτό έχει ληφθεί υπόψη από την ΕΕ. 

Εκτός αυτού, το γεγονός ότι υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα ελέγχου μεταξύ των κρατών, ανάλογα με το κατά 

πόσον είναι χώρες μέλη της ΕΕ, δημιουργεί έντονες δυσαρέσκειες μεταξύ των αλιέων.   Σε ότι αφορά την 

απαγόρευση των απορρίψεων, αναρωτιέται αν η ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής έχει συνείδηση της εφαρμοστικής 

προβληματικής που συνεπάγεται για την Μεσόγειο. Ως προς τον ρόλο του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, αναρωτιέται αν 

θα του δοθούν περισσότερες εξουσίες, αφού ο συμβουλευτικός του χαρακτήρας δεν του επιτρέπει να παίξει τον 

ουσιαστικό ρόλο που απαιτεί η ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής.      

7. Η εκπρόσωπος της ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής Monique Pariat απαντάει στις πρώτες αυτές ερωτήσεις 

διευκρινίζοντας ότι το θέμα των απορρίψεων παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή του και ότι υπάρχει ανάγκη 

για βοήθεια από τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι λύσεις τους. Ως προς την 

μείωση του στόλου αναφέρει ότι πρόκειται για ένα θέμα του οποίου έχουν επιληφθεί οι εθνικές κυβερνήσεις μέσα 

από περιφερειακά και εθνικά διαχειριστικά προγράμματα που έχουν αποφασιστεί από κοινού με τις 

επαγγελματικές οργανώσεις. Το μόνο πράγμα που επιβάλει η ΕΕ είναι να υιοθετηθούν τα διαχειριστικά 

προγράμματα. Το περιεχόμενό τους αποφασίζεται σε επίπεδο περιφερειακό και εθνικό. Ως προς την κατάσταση 

των ελέγχων στις τρίτες χώρες , η ΕΕ δεν έχει κανένα άμεσα αποτελεσματικό μέσο στην διάθεσή της. Η μόνη 

δυνατότητα που έχει είναι να ορίσει σε επίπεδο διεθνών οργανισμών όπως το ICCAT και το CGPM , μία σειρά από 

μέτρα που να βρίσκουν σύμφωνες όσο γίνεται περισσότερες οργανώσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σεβασμός από 

πλευράς όλων των εμπλεκομένων χωρών. Σε ότι αφορά την βαρύτητα των γνωμοδοτήσεων του ΠΓΣ, στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν σωστά τοποθετημένα επιχειρήματα που βρίσκουν σύμφωνους όλους τους φορείς, θα 

υπάρξει η δυνατότητα να ληφθούν υπόψη προκειμένου να οριστεί η πολιτική της ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής. Το ίδιο 

θα συμβεί και στην περίπτωση μίας επιστημονικής γνωμοδότησης.      

8. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης  CRPMEM LR, αναφέρει ότι το γαλλικό διαχειριστικό πρόγραμμα είναι στην ουσία 

έτοιμο και ότι για το 2013 προβλέπεται μία περαιτέρω μείωση του στόλου των τρατών κατά 50%. Η κατάσταση δε, 

θα γίνει ακόμη πιο σοβαρή σε περιόδους διακοπής της αλιείας. Τα Συμβουλευτικά Συμβούλια αποτελούν το μόνο 

μέσο για να ακούγεται η φωνή τους στην ΕΕ.   

9.  Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης  Prud’homie από την Μασσαλία, αναφέρει ότι το γεγονός  μίας τόσο δραστικής 

μείωσης είναι ακόμη πιο απογοητευτικό στην περίπτωση όπου σε άλλες μη ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πελώρια 

σκάφη με ιδιαίτερα μικρά μάτια που»δεν αφήνουν ούτε καν το νερό να περάσει»  

10. Η διευθύντρια  Monique Pariat αναφέρει ότι όταν μιλάμε για απορρίψεις για την Μεσόγειο, αναφερόμαστε 

κυρίως σε αλιεύματα που είναι κάτω από το επιτρεπόμενο μέγεθος καθώς και σε αλιεύματα που τα απορρίπτει η 

αγορά, αφού με εξαίρεση τον ερυθρό τόνο, δεν υπάρχουν άλλα είδη που να υπόκεινται σε ποσοστώσεις και κατά 

συνέπεια δεν υπάρχει θέμα υπέρβασης των ποσοστώσεων. Επειδή όμως στόχος είναι η μείωση των απορρίψεων 

και όχι η αξιοποίηση τους, θα πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί που θα δημιουργούν κίνητρα για την εφαρμογή αυτής 

της πολιτικής. Ως προς την κατάσταση στην γαλλική Μεσόγειο θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι κρίσιμη ως προς τα 

αφρόψαρα. Στόχος είναι να ρυθμιστούν οι αλιευτικές προσπάθειες με την μείωση του στόλου. Η μοναδική 

απάντηση για τις τρίτες χώρες είναι να γίνουν πιο στενές οι σχέσεις μαζί τους έτσι ώστε να υπάρξει μια στενότερη 

συνεργασία ιδιαίτερα στον τομέα των ελέγχων, μέσω της EFCA.    



 

 

11. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης WWF αναφέρει ότι υπάρχει μία έντονη ανησυχία για τις απορρίψεις. Υπάρχει 

σχεδόν η βεβαιότητα ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην Μεσόγειο και ότι το αποτέλεσμα θα είναι η εμπορία 

αυτών των αλιευμάτων.   

12. Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρει ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη 

η οικονομική και κοινωνική διάσταση της αλιείας και να μην επιβάλλονται περαιτέρω σκληρά μέτρα στον κλάδο 

όπως το άρθρο 15 του Βασικού Κανονισμού που αφορά την διαχείριση των απορρίψεων.    

13. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου αναφέρει ότι σε επίπεδο διαχείρισης των μηχανότρατων που τώρα 

είναι θέμα αρμοδιότητας των περιφερειακών επιτροπών, το θέμα τέθηκε επί τάπητος το 2008. Εκτός αυτού 

αναφέρει ότι ξεκίνησαν διαδικασίες διαβουλεύσεων ακόμα και για τα διαχειριστικά προγράμματα αλιείας μικρής 

κλίμακας. Τέλος ενημερώνει ότι η άποψη της Γαλλίας ως προς τις απορρίψεις είναι ότι θα πρέπει να μειωθούν στο 

ελάχιστο αλλά να μην καταργηθούν.  

14.  Ο πρόεδρος της οργάνωσης CNPMEM αναφέρει ότι η απαγόρευση των απορρίψεων προωθήθηκε για τις 

βόρειες χώρες όπου η αλιεία αφορά περιορισμένα είδη και γίνεται με μεγάλα σκάφη. Στην Μεσόγειο, τα λιμάνια 

εκφόρτωσης δεν είναι εξοπλισμένα και το μεγαλύτερο μέρος των ειδών που απορρίπτονται είναι κάτω του 

επιτρεπόμενου μεγέθους ή είδη που δεν μπορούν να διοχετευθούν στο εμπόριο.  

15. Η εκπρόσωπος της ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής αναφέρει ότι οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες στην εφαρμογή της 

απαγόρευσης των απορρίψεων στην Μεσόγειο είναι γνωστές και για τον λόγο αυτό ακριβώς προβλέφθηκε ένα 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω 

του ΠΓΣ για την Μεσόγειο. Σκοπός είναι όμως να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα έτσι ώστε οι απορρίψεις να μειωθούν 

στο ελάχιστο. Οι απορρίψεις στην Μεσόγειο αφορούσαν κυρίως τον γόνο και δεν θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί 

περαιτέρω η μαύρη αγορά. Για τον λόγο αυτό στο νέο Ταμείο προβλέπονται μηχανισμοί χρηματοδότησης έτσι ώστε 

να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα των εργαλείων κυρίως για την αλιεία μικρής κλίμακας. 

16. Ως προς το θέμα των απορρίψεων ο εκπρόσωπος της FNCCP  εφιστά την προσοχή των παριστάμενων στο 

γεγονός ότι η εκφόρτωση όλων στην στεριά , δημιουργεί τον κίνδυνο αφαίρεσης ζωικών πρωτεϊνών από την 

διατροφική αλυσίδα. Αυτό δεν έχει νόημα από βιολογική άποψη και θα μπορούσε να προκαλέσει ελλείψεις στην 

διατροφή των θαλασσίων ειδών. Αναφέρει ότι στην Ταραγόνα όπου οι αλιείς εφήρμοσαν τα συστήματα 

απαγόρευσης της αλιείας με τράτα κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες, η κατάσταση ως προς τα 

αποθέματα βελτιώθηκε χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στον αριθμό των αλιευτικών σκαφών. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις συνεπώς είναι καλύτερο να επιλέγονται άλλα συστήματα όπως αυτό των απαγορεύσεων παράλληλα 

με τις κατάλληλες οικονομικές ενισχύσεις , αντί να επιλέγεται μία δραστική μείωση του αλιευτικού στόλου.    

17. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης OCEANA αναφέρει ότι το να μην υπάρχουν ποσοστώσεις στην Μεσόγειο θα 

μπορούσε να είναι πλεονέκτημα αφού οι απορρίψεις θα μπορούσαν να αφορούν μόνον είδη μη εμπορεύσιμα. 

Βελτιώνοντας λοιπόν την επιλεκτικότητα δεν θα υφίσταται ο κίνδυνος να αλιευθούν ψάρια μικρότερα του 

επιτρεπόμενου.  

18. Ο εκτελών χρέη συντονιστή ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για τα θέματα που έθιξαν καθώς και για την 

ενδιαφέρουσα συζήτηση , αλλά αναφέρει ότι του προξενεί ανησυχία ο νέος ρόλος που θα κληθεί να διαδραματίσει 

το ΠΓΣ για την Μεσόγειο. Οι αρμοδιότητές του θα είναι ευρύτερες και το γεγονός ότι θα κληθεί να ασκήσει κάποιου 

είδους παρακολούθηση των δεδομένων θα συνεπάγεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν τεχνικές αρμοδιότητες και 



 

 

εργαλεία που στην παρούσα κατάσταση δεν υφίστανται.  Σε ότι αφορά την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του ΠΓΣ 

για την Μεσόγειο και τους ερευνητές, πέρα από την συνεργασία με το CGPM, καταβάλλονται προσπάθειες έτσι 

ώστε το ΠΓΣ για την Μεσόγειο να μπορεί διαρκώς να προσκαλεί ερευνητές, κάτι το οποίο συνεπάγεται μια 

περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση που δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει. Ο λόγος δίνεται 

στην κα Spedicato  για να ενημερώσει για την παρούσα κατάσταση ως προς τις απορρίψεις στην Μεσόγειο.    

19.Η κ  Spedicato  αναφέρει ότι με την δημιουργία του “Data Collection Framework“ (DCF), υπάρχει μία υποχρέωση 

συγκέντρωσης των δεδομένων για τις απορρίψεις  σε ετήσια βάση, ξεκινώντας από το 2008. Προηγουμένως τα 

στοιχεία για τις απορρίψεις συγκεντρώνονταν ανά τριετία .Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για επιστημονικούς 

σκοπούς θα πρέπει κατ’ανάγκη να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία που να αφορούν το είδος αλιείας όπως  τράτα, 

τράτα βυθού κλπ μέχρι και στοιχεία για τα μάτια . Αν οι απορρίψεις για ένα συγκεκριμένο είδος ξεπερνάνε το 10%, 

τότε θα πρέπει να παρακολουθείται συνέχεια  αυτό το συγκεκριμένο είδος αλιείας. Με την εφαρμογή του Κανον.ΕΕ 

199_2008 και της απόφασης 949 του 2008, της Επιτροπής, μεταξύ των δεικτών οικοσυστήματος και πίεσης, εισήχθη 

ο δείκτης «ποσοστό απόρριψης» για τα είδη των οποίων υπάρχει εμπορική εκμετάλλευση. Από τα παρόντα 

στοιχεία καθίσταται σαφές ότι ο όγκος των απορρίψεων παρουσιάζει διακυμάνσεις και ότι το 2011 αυξήθηκε 

ενδεχομένως λόγω της εισαγωγής ενός διαφορετικού ματιού. Το ποσοστό απορρίψεων της τράτας στο κάτω μέρος 

της Αδριατικής κυμαίνεται γύρω στο 30-35% και είναι κατά τι υψηλότερο από το κάτω μέρος του Τυρρηνικού 

Πελάγους και του Ιονίου. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται πάντοτε με παρατηρητές στο επάνω μέρος του σκάφους και 

αυτό συνεπάγεται την δημιουργία προβλημάτων γιατί πολλά αλιευτικά σκάφη δεν έχουν επαρκή χώρο για να 

φιλοξενήσουν τους παρατηρητές. Με μια μεγαλύτερη συνεργασία με τους αλιείς είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα 

αποτελέσματα ενώ θα ήταν δυνατόν να υιοθετηθεί μία προσέγγιση  “self-sampling” για την απόκτηση όλο και 

ευρύτερων δειγμάτων που θα επιτρέψουν να γίνουν κατανοητές ιδιαίτερα διαφορετικές καταστάσεις.  

 

20. Ο εκπρόσωπος του GKTS ζητάει να μάθει ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του MEDITS  και του DCF. Η κα  

Spedicato απαντάει λέγοντας ότι το  DCF είναι ένα πρόγραμμα δειγματοληψίας που αφορά την εμπορική αλιεία 

,και ότι η κάθε χώρα ξεχωριστά ετοιμάζει το δικό της εθνικό πρόγραμμα. Αν λοιπόν υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε 

επίπεδο εθνικό, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς την άποψη των εργαζομένων στον τομέα, σε περίπτωση που 

δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Το MEDITS είναι ένα επιστημονικό “survey” που γίνεται κατά την διάρκεια του χρόνου 

στα πλαίσια  DCF,και που προβαίνει σε μία δειγματοληψία των πληθυσμών που είναι στην θάλασσα. Αυτή είναι μια 

κοινή προσέγγιση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που δραστηριοποιούνται στην Μεσόγειο, έτσι ώστε να μπορούν 

να είσαι συγκρίσιμα τα στοιχεία. “ 

 

21. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης ΕΑΑ αναφέρει ότι μεταξύ των ορισμών των απορρίψεων που έχουν αναφερθεί 

δεν είναι σαφές ότι η αναφορά γίνεται σε νεκρά ψάρια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μία παράγραφος σχετικά 

με το “catch and release”  στην ψυχαγωγική αλιεία. Η κυρία Spedicato αναφέρει ότι σύμφωνα με τον ορισμό που 

δόθηκε από το ICES, πρόκειται σίγουρα για νεκρά ψάρια ή για ψάρια που έχουν λίγες πιθανότητες επιβίωσης. 

Αντιθέτως, παραμένει πιο ανοικτός ο ορισμός του CGΡM. 

22 Ο εκπρόσωπος της  Lega Pesca ζητάει διευκρινήσεις ως προς την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά των 

απορρίψεων για τα διάφορα συστήματα αλιείας. Από τις πληροφορίες που έχει στην διάθεση του προκύπτουν 

ποσοστώσεις απορρίψεων που είναι σαφώς χαμηλότερες από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί  και είναι 

πεπεισμένος ότι έχουν υπερτιμηθεί.  Αν πρόκειται βεβαίως για δεδομένα που αφορούν μη εμπορικά είδη , δεν 

θεωρείται ότι αποτελούν αντικείμενο απαγόρευσης  όπως προβλέπεται από την νέα ΚΑλΠ. 

22. Ο κος Buonfiglio, για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις ομοιογενείς, να ερευνήσει την σημασία του φαινομένου 

των απορρίψεων αλλά και να συγκρίνει την σημασία του φαινομένου στις διάφορες χώρες μέλη, διαβάζει το 

έγγραφο που υπεβλήθη από την συντονίστρια Ghezzi. Eενημερώνει τους   παριστάμενους ότι κατά την διάρκεια του 



 

 

πρωινού ψηφίστηκε η πρόταση του Συμβουλίου στην οποία προβλέπεται ένα ποσοστό ανοχής που κυμαίνεται 

μεταξύ 7% και 9%,και  για την Μεσόγειο  ένας περιορισμός μόνον στα είδη για τα οποία προβλέπεται ελάχιστο 

μέγεθος.  Υπογραμμίζει όμως ότι πριν από τον τριμερή διάλογο δεν υπάρχουν βεβαιότητες ως προς τους κανόνες 

που θα αποφασιστούν. Σε κάθε περίπτωση προτείνει να αναπτυχθούν μοντέλα προσομείωσης προκειμένου να 

περιγραφεί η διαχείριση των αποβλήτων στα πλαίσια των συνθηκών που επικρατούν στην κάθε χώρα μέλος με 

στόχο τον ποσοτικό καθορισμό των τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται για μία ποσότητα Χ 

απορρίψεων για μία τιμή Υ που οδηγεί σε μία πρόσοδο Ζ για αυτόν που την πουλάει. Θα πρέπει επίσης να 

αναφερθεί το κόστος της ενδεχόμενης δημιουργίας ειδικών υποδομών κλπ. Ζητά από όλους τους παριστάμενους 

να στείλουν τις απόψεις τους στην Γραμματεία εντός ενός μηνός, προκειμένου να εξεταστούν πριν διατυπωθούν οι 

αποφάσεις.    

23. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης ΕΤF εκφράζει την ανησυχία του ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει η 

απομάκρυνση όλων αυτών των αλιευμάτων από το θαλάσσιο σύστημα που στο παρόν σύστημα χρησιμεύει για να 

τρέφονται άλλα είδη. Τίθεται επιπλέον το ερώτημα αν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα σχετικά με αυτό το θέμα, 

προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ζημίες στο θαλάσσιο οικοσύστημα.  

24. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης OCEANA ζητάει αντίθετα να δοθούν κοινές απαντήσεις, ακόμη και  υπάρχουν 

αποκλείνουσες θέσεις. Προτείνει για παράδειγμα να μην εκφορτώνονται τα είδη που έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες επιβίωσης, όπως συμβαίνει και με τα προστατευόμενα είδη. Θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλεψη έτσι 

ώστε τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν να μπορέσουν να επανεπενδυθούν στον ίδιο τον κλάδο  και κυρίως 

σε μέτρα που συμβάλουν στην βελτίωση της επιλεκτικότητας ή στην ενίσχυση των ελέγχων. Η εκπρόσωπος του 

WWF αναφέρει ότι συμφωνεί με την οργάνωση OCEANA, κυρίως ως προς την μείωση στο ελάχιστο της τυχαίας 

αλιείας και της ανάλυσης του φαινομένου των προσωρινών απαγορεύσεων ή των περιοχών όπου απαγορεύεται η 

αλιεία.     

25. Σύμφωνα με τον συντονιστή Buonfiglio, όσο λιγότερες είναι οι απορρίψεις τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος 

διαχείρισης αφού σιγά σιγά θα περιορίζονται τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση των απορρίψεων στην 

μεταποιητική βιομηχανία και δεν θα καταφέρουν να αντισταθμίσουν τις δαπάνες. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης 

CNPMEM  προσθέτει ότι θα είναι δαπανηρό να υπάρξει πρόβλεψη για εργατικό δυναμικό που θα συγκεντρώνει τις 

απορρίψεις και θα εγκαθιστά συστήματα αποθεματοποίησης.   

26. Ο συντονιστής τελειώνει τη συζήτηση ζητώντας από όλους  τους παριστάμενους να συγκεντρώσουν όλες αυτές 

τις αμφιβολίες και τις προτάσεις και να επεξεργαστούν ένα σενάριο του τι θα μπορούσε να συμβεί στους δικούς 

τους στόλους λαμβάνοντας υπόψη μία μέση ποσότητα απορρίψεων. Δίνει μετά τον λόγο στον  Gianludovico 

Ceccaroni για να κάνει μία παρουσίαση σχετικά με τι δυσκολίες εφαρμογής των συστημάτων ελέγχου στην 

Μεσόγειο, με την βοήθεια ενός σχεδίου που είχε σταλεί εκ των προτέρων στους εκπροσώπους της ομάδας 

εργασίας.  

27.  Ο κος  Ceccaroni παρουσιάζει το σύστημα των υποδιαιρέσεων που επιτρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση ως 

προς την εφαρμογή του συστήματος ελέγχων στην Μεσόγειο . Αναφέρεται στο μέρος εκείνο που αφορά την Ιταλία.   

28. Η εκπρόσωπος του Ισπανικού υπουργείου ζητάει συγνώμη που δεν είχε τον χρόνο να παρουσιάσει τα δικά της 

στοιχεία σύμφωνα με το σχέδιο που έδειξε ο κος  Ceccaroni. Παρ’όλ’αυτά, κάνει μία ανασκόπηση ως προς την 

εφαρμογή στην Ισπανία. 



 

 

29. Η εκπρόσωπος της  ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρει ότι θα είναι σε θέση να παρέχει τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από 

τον συντονιστή της Ομάδας Εργασίας και προτείνει να ενημερωθούν τα Κ-Μ , λόγω των  νομικών υποχρεώσεων των 

Κ-Μ, που απορρέουν από την εφαρμογή του  Κανονισμό Ελέγχου. 

30. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και συνεπώς ο κος Buonfiglio  κλείνει τις εργασίες υπενθυμίζοντας στους 

παριστάμενους να αποστείλουν στην Γραμματεία τα στοιχεία που λείπουν ως προς την κατάσταση εφαρμογής του 

Κανονισμού ελέγχου. Αναφέρει ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία το σενάριο που αφορά τις 

απορρίψεις έτσι ώστε να μπορέσουν να συντάξουν ένα εγχειρίδιο για κάθε κράτος μέλος και να υποβληθεί στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του Μαΐου ένα σωστά διαρθρωμένο κείμενο που θα έχει ένα επιστημονικό έρεισμα και επί 

του οποίου θα μπορέσει να ψηφιστεί μία κοινή θέση. Ευχαριστεί όλους τους παριστάμενους καθώς και τους 

διερμηνείς για την μετάφραση.  

***** 

 


