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Συντονίστρια : Susana Sainz-Trapaga (WWF)

Η Ομάδα Εργασίας 3 που ασχολείται με θέματα που αφορούν την Γενική Επιτροπή Αλιείας για την
Μεσόγειο (CGPM), συναντήθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2013. Στόχος της συνάντησης ήταν η
προετοιμασία για την ετήσια συνάντηση της CGPM, η ενημέρωση για την πορεία των εργασιών στα
πλαίσια της CGPM και η διατύπωση συστάσεων προς τα εμπλεκόμενα μέρη από την Ευρώπη.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΓΣ για την Μεσόγειο κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και
ευχαριστεί τους συμμετέχοντες .Ο συντονιστής καλωσορίζει τους εισηγητές : τον Henri Farrugio,
Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του CGPM, τον Marcelo Vasconcellos, γραμματέας της
CGPM, τον Fabrizio Donatella από την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής και τον Mauricio Pulido, αλιέα.
Η ημερησία διάταξη εγκρίνεται με μία μικρή αλλαγή. Αντιστρέφεται η σειρά των σημείων 5 και 7 .
1. Η δραστηριότητα της υποεπιτροπής CGPM-SAC για την αξιολόγηση των αποθεμάτων. Ο κος
Farrugio, Πρόεδρος του CGPM-SAC, ξεκινά την παρέμβασή του εξηγώντας στους παρόντες ότι στα
πλαίσια του CGPΜ-SAC, η υποεπιτροπή για την αξιολόγηση των αποθεμάτων προβαίνει στην
αξιολόγηση με ιδιαίτερη αναφορά στους κοινούς αλιευτικούς πόρους μεταξύ ενός ή
περισσότερων GSA. Η ομάδα εργασίας της συγκεκριμένης επιτροπής που ασχολείται με τα
βενθοπελαγικά είδη , αξιολόγησε 29 αλιευτικούς πόρους εκ των οποίων οι 8 βρίσκονται σε άνω
του ενός GSA. Διαπιστώθηκε μία κατάσταση ως προς την εκμετάλλευση, που αφορά όλα τα είδη. Η
ομάδα εργασίας για τα είδη των μικρών πελαγικών ψαριών, αξιολόγησε συνολικά 12 αλιευτικούς
πόρους εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε άνω τους ενός GSA. H ομάδα εργασίας διαπίστωσε ότι
ένα είδος (η σαρδέλα στο GSA07), έχει εξαντληθεί , ένα άλλο είδος υπεραλιεύεται ενώ τα άλλα
αποθέματα αποτελούν αντικείμενο κανονικής εκμετάλλευσης ή βρίσκονται σε βιώσιμα επίπεδα. Η
γνώμη της υποεπιτροπής για την αξιολόγηση των αποθεμάτων είναι να μειωθεί η θνησιμότητα
των ιχθύων όλων των αλιευτικών πόρων που αποτελούν αντικείμενο υπεραλιείας ή
υπερεκμετάλλευσης. Θεωρείται ότι η σαρδέλα στον Κόλπο του Λέοντος (GSA 07) είναι ένα
εξαντλημένο απόθεμα και για τον λόγο αυτό συνιστάται η διακοπή των αλιευτικών
δραστηριοτήτων για αυτό το είδος. Ο κος Farrugio συνεχίζει με την παρέμβασή του ,
περιγράφοντας λεπτομερώς την κατάσταση των αποθεμάτων σαρδέλας στην GSA17 (Βόρειος
Ατλαντικός). Η επιστημονική άποψη και για τα δύο αποθέματα είναι να μην αυξηθεί το παρόν

ποσοστό θνησιμότητας που οφείλεται στην αλιεία. Η κατάσταση ως προς τους δύο αυτούς
πόρους έχει ιδιαίτερα σχέση με την συζήτηση που ακολουθεί σχετικά με την πρόταση για ένα
πολυετές πρόγραμμα διαχείρισης της αλιείας των μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική.
2. Ο κος Tudela (WWF) ζητά να ενημερωθεί για την κατάσταση της σαρδέλας στο GSA06 που
συνορεύει με το GSA07. Ο κος Farrugio απαντάει ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με το
GSA07.
3. Ο κος Eusebi Esgleas Pares (FNCCP), αναφέρει ότι η Ισπανία μείωσε ήδη κατά 70% τις αλιευτικές
προσπάθειες στο GSA06.
4. CGPM – FWP: οι δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη πολυετών διαχειριστικών
προγραμμάτων . Ο κος Marcelo Vasconcellos, από την γραμματεία του CGPM, δίνει μία εξήγηση
της έννοιας του «διαχειριστικού προγράμματος» και των σχετικών πλεονεκτημάτων του. Τα
διαχειριστικά προγράμματα αποσκοπούν στο να φέρουν εις πέρας στόχους που έχουν οριστεί
μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε συνεργασία με τους πλέον καταρτισμένους
ειδικούς. Κατόπιν αυτού, παρουσιάζει το έγγραφο «Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για
ένα γενικό πλαίσιο και παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων για τα πολυετή διαχειριστικά
προγράμματα που αφορούν την βιώσιμη αλιεία στην περιοχή της Μεσογείου», που υιοθετήθηκε
το 2012 κατά την διάρκεια της 36ης Συνόδου της CGPM που έγινε στο Μαρόκο. Κατά την πρώτη
φάση εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών, θεωρήθηκε ως πιλοτική περίπτωση η αλιεία
μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική. Αυτό αφορά πέντε χώρες (Ιταλία, Κροατία,
Μαυροβούνιο, Σλοβενία και Αλβανία) και η αλιεία των μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική,
επεκτείνεται μέχρι τα GSA 17 και 18. Τα πιο σημαντικά είδη είναι η σαρδέλα και ο γαύρος. Σε μια
δεύτερη φάση, η περιπτωσιολογική μελέτη θα επεκταθεί σε όλες της περιφέρειες της Μεσογείου
(δυτική, κεντρική και ανατολική).
5. Η κα Snezana Levstik(KGZS, Σλοβενία ) αρχίζει την συζήτηση με την παρουσίαση συγκεκριμένης
περίπτωσης αλιευτικού κλάδου που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι δυσκολίες αφορούν τα αλιευτικά
σκάφη που προέρχονται από την Τεργέστη (Ιταλία), την Ιστρια (Κροατία) και την Σλοβενία.
Αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Μεσογειακό Κανονισμό, απαιτείται μία ειδική εξαίρεση για τον
στόλο αλιευτικών σκαφών με γρίπο , και μπορούν να επιλυθούν μόνον με την δημιουργία
διαχειριστικού προγράμματος.

6. Η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου θέτει το ερώτημα κατά πόσον πρόκειται για ένα
υπερβολικά φιλόδοξο πρόγραμμα, αν ληφθεί υπόψη η ανάγκη για επιστημονικά δεδομένα αλλά
και η ανάγκη συνυπολογισμού των κοινωνικο- οικονομικών επιπτώσεων. Ο κος Vasconcellos
απαντάει ότι κατά την ανάπτυξη των διαχειριστικών προγραμμάτων θα είναι αναγκαίο να
ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της CGPM-SAC Υπογραμμίζει επίσης ότι ακόμη και αν υπάρχουν
αβεβαιότητες, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν διαχειριστικά προγράμματα. Για να
αντιμετωπιστούν οι αβεβαιότητες αυτές, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα πρόληψης αλλά να
γίνουν και έρευνες.
7. Ο κος Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital) ζητάει να δοθούν ορισμένες διευκρινήσεις : (α) σχετικά
με την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην διαδικασία ανάπτυξης του διαχειριστικού
προγράμματος στην Αδριατική θάλασσα. Επιθυμεί να γνωρίζει αν το πρόγραμμα έχει ήδη

συνταχθεί σε προσωρινή μορφή. Αν αυτό ισχύει, επιθυμεί να γνωρίζει με τι τρόπο έγινε η
επεξεργασία του και πως έλαβαν χώρα οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. (β) ο κος
Buonfiglio
υπογραμμίζει την σημασία της συμβατότητας μεταξύ των διαχειριστικών
προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο- θα πρέπει να έχουν συνοχή και να είναι σε
συμφωνία μεταξύ τους. (γ) Σε ότι αφορά την ενότητα στον κλάδο της αλιείας , η οποία είναι υπό
εξέταση για την περιοχή της Αδριατικής, προβλέπει την δυνατότητα να ενοποιηθούν οι GSA 17 και
18 σε μία και μοναδική διαχειριστική ενότητα. Πέραν αυτού, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το
θέμα τις μετανάστευσης των στόλων που εισέρχονται και εξέρχονται από την Μεσόγειο. (δ) Τέλος,
ζητάει διευκρινήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης του διαχειριστικού
προγράμματος. Επιθυμεί να μάθει την παρούσα κατάσταση, πώς προβλέπεται η διαπίστευση της
Task Force καθώς και πως είναι δυνατόν να συνδυαστεί το χρονοδιάγραμμα της CGPM με την
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8. Ο κος Vasconcellos απαντάει σε όλα τα ερωτήματα: (α) εξηγεί ότι το πρώτο βήμα προς την
ανάπτυξη του διαχειριστικού προγράμματος, υπήρξε το ερωτηματολόγιο που απεστάλη στους
εθνικούς εκπροσώπους για τον Ιανουάριο. Η πρώτη αυτή διαβούλευση έδωσε μία ιδέα σχετικά με
το ποια είναι τα πιο σημαντικά ερωτήματα για τους ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει ακόμη ένας
κανόνας διεξαγωγής των διαβουλεύσεων , ενώ υπάρχει ακόμη χρόνος για την υποβολή
προτάσεων και σχολίων πριν την επόμενη συνάντηση της Task Force που θα γίνει τον Μάιο.
Κατόπιν αυτού θα είναι αναγκαίο να αποφασιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Αυτή
είναι μία εργασία που δεν αφορά την γραμματεία του CGPM αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη. (β) Ο
κος Vasconcellos συμφωνεί ως προς την ανάγκη να γίνουν συνεκτικά τα εθνικά και περιφερειακά
διαχειριστικά προγράμματα και δηλώνει ότι τα εθνικά προγράμματα δεν θα είναι λιγότερο
περιοριστικά σε σχέση με τα περιφερειακά. (γ) Συμφωνεί με την ιδέα να θεωρηθεί η Αδριατική μία
ενιαία μονάδα διαχείρισης. Το SAC έλαβε ένα αίτημα για συστάσεις για τα μικρά πελαγικά ψάρια,
όπου θα λαμβάνονται υπόψη και τα δύο GSA από κοινού, αλλά τα δεδομένα δεν είναι ακόμη
διαθέσιμα. (δ) Η παρούσα πρόταση για ένα διαχειριστικό πρόγραμμα στην Αδριατική, προέρχεται
από ένα και μόνον συμβαλλόμενο μέρος, οι διαδικασίες κινούνται παράλληλα και συνεπώς
υπάρχει ελπίδα ότι θα βρεθεί ένα σημείο συνάντησης.
9. Ο Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital) , ζητά να ενσωματωθεί η γνώμη του ΠΓΣ για την Μεσόγειο.
Η κοινή διαχείριση δεν έχει κάποιο προηγούμενο σε περιφερειακό επίπεδο και σήμερα δεν
βρίσκεται σε φάση εφαρμογής.

10. Ο Alessandro Buzzi (Federcoopesca)εκφράζει την ανησυχία του για τις διακυμάνσεις που έχουν
καταγραφεί στους πόρους που υπάρχουν στο GSA 17 και 18 και ζητά να μάθει τι είδους εμπλοκή
θα έχει το CGPM-SAC στην διαχείρισή τους. Ο κος Vasconcello διευκρινίζει ότι το SΑC έχει
καταλήξει σε μία συμφωνία ως προς τον στόχο στον οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί σχετικά με τα
σημεία αναφοράς στην Αδριατική. Η ομάδα αναγνωρίζει τις σημαντικές διακυμάνσεις των
αποθεμάτων και εκφράζει συνεπώς την ελπίδα να ληφθεί υπόψη κατά την υιοθέτηση ενός
συστήματος αδειών, η ανάγκη για ελαστικότητα. Τέλος, ο κος Vasconcellos εξηγεί με τι τρόπο οι
κατευθυντήριες οδηγίες επιτρέπουν στο SAC να έχει συγκεκριμένες λειτουργίες.
11. .Ο κος Farrugio (Πρόεδρος του SAC) είναι έτοιμος να κάνει τις αναγκαίες επιστημονικές αναλύσεις
μόλις τεθούν στην διάθεσή του τα στοιχεία.

12. Ο κος Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital), θέτει το ερώτημα πως είναι δυνατόν να γίνει η
διαχείριση των σημείων αναφοράς σε εθνικό επίπεδο. Ο κος Vasconcellos εξηγεί στους
παριστάμενους ότι τα σημεία αναφοράς αξίζουν μόνον σε επίπεδο μεμονωμένου αποθέματος.
13. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι μέχρι πριν από 12 μήνες, δεν είχε ληφθεί
υπόψη η εφαρμογή ενός διαχειριστικού προγράμματος σε περιφερειακό επίπεδο στην Μεσόγειο.
Φέτος είναι δυνατόν να συζητηθεί το θέμα με συγκεκριμένα στοιχεία με μία πρόταση
διαχειριστικού προγράμματος που ήδη έχει κατατεθεί. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει και είναι
αναγκαίο να αξιολογηθεί με τι τρόπο θα συμπεριληφθούν οι γνωμοδοτήσεις των ΠΓΣ. Τα ΠΓΣ θα
πρέπει να ενημερωθούν και είναι αναγκαίο να συμβάλουν στα τεκταινόμενα. Οι διαδικασίες στο
CGPM και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν διαφορετικούς ρυθμούς αλλά στο τέλος θα πρέπει να
συγκλείνουν. Το έτος 2013 , αποτελεί μία δοκιμασία για αυτή την διαδικασία.
14. Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ ευχαριστεί τον εκπρόσωπο της CGPM για την παρουσίασή του και
υπογραμμίζει την ανάγκη να σταματήσει η υπεραλίευση. Παράλληλα όμως θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απώλειας εισοδήματος καθώς και οι άλλες απειλές που
αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως για παράδειγμα η περιβαλλοντική μόλυνση. Υπογραμμίζει ότι είναι
σημαντικό να γίνουν ενιαία τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης μεταξύ των μελών του CGPM.
15. Ο κος Farrugio απαντάει: η υποεπιτροπή SΑC για τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
αναπτύσσει βιο- οικονομικά μοντέλα για να μετρήσει την οικονομική επίπτωση των διαφόρων
επιλογών που προσφέρονται στον συγκεκριμένο τομέα. Στο μεταξύ, η υποεπιτροπή Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος και Οικοσυστημάτων του SΑC, επεξεργάζεται το πρόβλημα της μόλυνσης. Πέραν
αυτού και σύμφωνα με τις αρχές της οικοσυστεμικής προσέγγισης της αλιείας (ΕΑF) , η ανάλυση
θα συμπληρωθεί με κλιματολογικές μεταβλητές.
16. Διαχείριση της αλιευτικής δράσης μέσα από την συν-διαχείριση. Περιπτωσιολογική μελέτη –
αλιεία του αμμόχελου στην Καταλωνία.. Ο Maurizio Pulido αλιέας αμμόχελου, παρουσιάζει το
μοντέλο συν-διαχείρισης που εφαρμόζεται στον δικό τους στόλο. Το Απρίλιο του 2013 ,
δημιουργήθηκε μία επιτροπή συν-διαχείρισης όπου συμμετείχαν οι αρχές (εθνικές και
καταλανικές), ο κλάδος αλιείας, η επιστημονική κοινότητα και οι ΜΚΟ. Στόχος ήταν η διαχείριση
και η παρακολούθηση της αλιείας του συγκεκριμένου είδους με βάση ένα ολοκληρωμένο και
ελαστικό πρόγραμμα διαχείρισης. Η επιτροπή προβλέπει την σύγκληση μίας ολομέλειας το πολύ
μία φορά τον χρόνο καθώς και την σύσταση μίας μόνιμης επιτροπής που συναντάται μία φορά τον
μήνα. Η μόνιμη επιτροπή έχει καθήκον να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, την ανάπτυξη
αυτού του τύπου αλιείας. Επιπροσθέτως, η επιτροπή συντονίζει τις επιστημονικές μελέτες,
διατυπώνει και προσαρμόζει το διαχειριστικό πρόγραμμα με βάση τις επιστημονικές συστάσεις,
αναπτύσσει τα πρωτόκολλα δράσης και ορίζει το σύστημα επιβολής κυρώσεων. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται συνεναιτικά και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συναίνεση, ισχύει η πλειοψηφία
των 7/10 ψήφων (2 των εθνικών αρχών, 2 των καταλανικών αρχών, 2 των επιστημονικών
ερευνητών και 2 των ΜΚΟ). Η διαχείριση της αλιείας του αμμόχελου μέσω της συν-διαχείρισης,
αποτελεί μια πραγματική επιτυχία κατ’ αρχάς σε ότι αφορά την συμμόρφωση και την
πληροφόρηση αφού συμμετέχει όλος ο κλάδος , και κατά δεύτερον ως προς τα κέρδη που
προκύπτουν για τους αλιείς από τότε που η τιμή ανά κιλό τριπλασιάστηκε χάρις στα νέα μέτρα που
υιοθετήθηκαν αλλά και χάρις στην συμμόρφωση με τους κανόνες.
17. Ο κος Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital) ζητά να μάθει λεπτομέρειες για την αλιεία του
αμμόχελου: αριθμς των αλιευτικών σκαφών και των λιμένων εκφόρτωσης, γεωγραφική θέση, είδη

που καλύπτονται από το διαχειριστικό πρόγραμμα, αριθμός των αλιέων επάνω στο σκάφος,
παρουσία του πλοιοκτήτη πάνω στο σκάφος, κέρδη για τον πλοιοκτήτη και το πλήρωμα, λόγοι για
την αύξηση της τιμής και αρμοδιότητες σε ότι αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο.
18. Η απάντηση που δίνει ο κος Pulido είναι η εξής: Υπάρχουν 25 σκάφη που χρησιμοποιούν αυτού
του είδους την αλιεία. Αυτά καταγράφηκαν μετά από μία απογραφή (μόνον είκοσι είναι ενεργά
αυτή τη στιγμή). Τα αλιευτικά σκάφη καταγράφηκαν σε λιμένες εκφόρτωσης. Τα είδη στόχος είναι
το “sonso” ή “llangueta”, δεν υπάρχουν άλλα είδη. Από τότε που υπάρχει η επιτροπή συνδιαχείρισης, ο αριθμός των αλιέων μεταξύ του πληρώματος αυξήθηκε. Το κέρδος κατανέμεται σε
ίσα μέρη μεταξύ των μελών του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου και του πλοιοκτήτη. Η ανά
κιλό τιμή αυξήθηκε χάρις στον έλεγχο της προσφοράς αφού παρατηρείται μία μείωση των
αλιευμάτων κατά 40- 50 %. Ολη η παραγωγή καταγράφεται και πωλείται νόμιμα, αποφεύγοντας
με αυτό τον τρόπο την μαύρη αγορά που υπήρχε στο παρελθόν. Δεν προβλέπονται οικονομικές
κυρώσεις. Η μοναδική κύρωση είναι η κατάσχεση της άδειας αλιείας- κάτι που αποτελεί την
χειρότερη ποινή για έναν αλιέα.
19. Ο συντονιστής ζητά να μάθει πως κατανέμονται τα αλιεύματα και ποια είναι η επίπτωση των
ημερησίων ποσοστώσεων στην αύξηση της τιμής. Ο κος Pulido εξηγεί ότι έχουν οριστεί ετήσια
ποσοστά αλίευσης και εκτός αυτού υπάρχει μία ημερήσια ποσόστωση για κάθε αλιευτικό σκάφος.
Η ποσόστωση αυτή ορίζεται με βάση τον αριθμό των μελών του πληρώματος και είναι σημαντική
για τον έλεγχο της αγοράς. Οι κυρώσεις για τα επιπλέον του επιτρεπόμενου από τις ποσοστώσεις
αλιεύματα, είναι διττές. Παρακρατούνται τα αλιεύματα από τις ποσοστώσεις της Παρασκευής και
παρακρατείται και ο μισθός του επόμενου μήνα.
20. Ο κος
Eusebi Esgleas Pares (FNCCP) που είναι και μέλος της επιτροπής συν-διαχείρισης
προσθέτει, ότι μολονότι τα σκάφη που συμμετέχουν στην παρούσα επιστημονική αλιεία είναι 20,
μόνον τα δέκα από αυτά μπορούν να αλιεύουν κατά την διάρκεια της ημέρας.
21. Ο κος Mario Ferretti (Federpesca), ομολογεί ότι τον εντυπωσίασε ευμενώς η μελέτη και ζητάει να
μάθει πως θα μπορούσε να προσαρμοστεί πρακτικά με τον Μεσογειακό Κανονισμό. Ο κος Pullido
εξηγεί ότι χρησιμεύουν δύο εξαιρέσεις : μία για το μέγεθος του ματιού και μία για την ελάχιστη
απόσταση από την ακτή. Η επιστημονική μελέτη που διεξάγεται τώρα και που θα περατωθεί στο
τέλος του καλοκαιριού, θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη ενός οριστικού διαχειριστικού
προγράμματος σύμφωνα με τον Μεσογειακό Κανονισμό.
22. Ο κος Ferrari (Federcoopesca) δηλώνει ότι εκπλήσσεται από την εμπλοκή του WWF και της
Greenpeace.
23. Ο κος Sergi Tudela (WWF), τονίζει την επιθυμία του WWF να έχει πλήρη συμμετοχή στην
διαδικασία που αφορά την βιώσιμη και ανταποδοτική αλιεία, μαζί με τους αλιείς καθώς και όλους
τους ενδιαφερόμενους μέσω της συν - διαχείρισης.
24. Ο κος Ferrari (Federcoopesca) απευθύνεται στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ζητάει να μάθει σε τι σημείο βρίσκεται το διαχειριστικό πρόγραμμα για την αλιεία του γωβιού
στην Τοσκάνη και την Λιγκούρια.

25. Ο εκπρόσωπος της επιτροπής απαντάει ότι τα διαχειριστικά προγράμματα θα πρέπει να
αναπτυχθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
26. Η κα Snezana Levstik (KGZS) σχολιάζει ότι η επιτυχία του προγράμματος συν-διαχείρισης που
παρουσιάστηκε, δίνει ελπίδες ως προς την επιβίωση του αλιευτικού στόλου που χρησιμοποιεί γρι
γρι στον κόλπο της Τεργέστης. Αναφέρει επίσης ότι διανύουμε μία ιστορική στιγμή που δίνει την
δυνατότητα για πραγματική συν διαχείριση και όχι μόνον σε ότι αφορά την αλιεία μικρής
κλίμακας.
27. Ο εκπρόσωπος της ΕΕ διευκρινίζει ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ένας
τρόπος αποφυγής των προβλημάτων που δημιουργεί ο Μεσογειακός Κανονισμός και δεν θα
πρέπει να ισχύει μόνον και μόνον για να κρατηθεί στην ζωή μία αλιεία που δεν έχει μέλλον.
28. Πρόταση για ένα πολυετές διαχειριστικό πρόγραμμα για την αλιεία των μικρών πελαγικών
ιχθύων στην Αδριατική . Ο κος Fabrizio Donatella, από την Γενική Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής
εξηγεί στους παρευρισκόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να υποβάλλει μία πρόταση
διαχειριστικού προγράμματος για την αλιεία μικρών πελαγικών ιχθύων στην Αδριατική, κατά την
διάρκεια της ετήσιας συνόδου του CGPM που θα γίνει τον Μάιο του 2013. Πολλές συστάσεις
υιοθετούνται από την CGPM και μπορεί ενδεχομένως να είναι δύσκολο κα εφαρμοστούν και να
ελεγχθούν. Για να μπορέσει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε να επικεντρωθεί σε 2-3 κεντρικά ερωτήματα. Αναφέρεται στις λεπτομέρειες της
πρότασης που αφορά τον γαύρο και την σαρδέλα στο GSA 17 (Βόρειος Αδριατική). Σε αυτή την
περιοχή υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες επιστημονικές συστάσεις αλλά και προληπτικά μέτρα για
τους ίδιους πόρους στο GSA 18. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μέτρα όπως σαφή σημεία
αναφοράς, ελάχιστα μέτρα συντήρησης και άλλα. Οι πέντε ενδιαφερόμενες χώρες θα πρέπει να
υποβάλλουν τα εθνικά προγράμματα αλιείας πριν από την αρχή της περιόδου, για να έχουν την
δυνατότητα να αλιεύουν. Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με τον Μεσογειακό Κανονισμό
τον οποίο δεν θα υποκαταστήσει.
29. O κος Ferrari (Federcoopesca), εκφράζει την έκπληξή του ως προς την χρήση των ποσοστώσεων.
Αναρωτιέται αν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα διαχειριστικό πρόγραμμα σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι η παρούσα εκμετάλλευση είναι βιώσιμη. Αναφέρει ότι ο Μεσογειακός Κανονισμός
ορίζει ότι οι κοινοί αλιευτικοί πόροι είναι θέμα αρμοδιότητας του Συμβουλίου (άρθρο 18). Τονίζει
επίσης στους παρευρισκόμενους ότι οι νέες διατάξεις που αφορούν την αλιεία των γόνων, θα
αλλάξουν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Μεσογειακό Κανονισμό. Αναφέρει ότι δεν
κατανοεί την λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ετοιμάζει μία σύσταση για τις GSA 17/18, ενώ
κατά την CGPM η αλιεία των δύο συγκεκριμένων ειδών είναι βιώσιμη. Τέλος, ευχαριστεί το ΠΓΣ
για την Μεσόγειο που διένειμε το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κος Donatella
απαντάει δηλώνοντας ότι η πρόταση του διαχειριστικού προγράμματος αλιείας των μικρών
πελαγικών ειδών, ξεκίνησε ένα χρόνο πριν με την συμμετοχή των αρχών των ευρωπαϊκών κρατών
μελών. Μπορεί να είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξει διαχείριση των
αλιευτικών προσπαθειών.
30. Ο κος Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital), αναφέρεται στα μέτρα διαχείρισης που προτείνονται
για την διαχείριση της αλιείας των μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική από μηχανότρατες και
γρι γρι , όπως συμφωνήθηκε πρόσφατα από την Οργάνωση Ιταλών Παραγωγών. Τονίζεται κατ’
αρχάς, η ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι δύο γεωγραφικές περιοχές (GSA 17 και 18) σαν ενιαία

διαχειριστική ενότητα. Η πρόταση συμπεριλαμβάνει μία ολοκληρωμένη σειρά διαχειριστικών
μέτρων: πρόσβαση στους πόρους με άδεια που χορηγείται με σύστημα μορίων, αναλογική μείωση
της προσπάθειας αλιείας, όπου η εκμετάλλευση υπολογίζεται ως Ε (εκμετάλλευση) = 0.33 (πιο
περιοριστικό από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), μείωση της αλιευτικής δράσης σε
τέσσερεις ημέρες την εβδομάδα για τις τράτες και σε πέντε μέρες την εβδομάδα για τα γρι γρι,
απόλυτη απαγόρευση της αλιείας τις τέσσερεις μέρες που έχει πανσέληνο, ελάχιστο μέγεθος για
την εκφόρτωση και ελάχιστη απόσταση από την ακτή, , περιορισμοί στην αλίευση (θα πρέπει να
υπάρξει συμφωνία με τις Οργανώσεις Παραγωγών) και ημερήσια όρια αλίευσης ανάλογα με τον
αριθμό των μελών του πληρώματος την στιγμή της εκφόρτωσης στον λιμένα αναφοράς (39 κιλά/
ημέρα όταν τα μέλη του πληρώματος είναι έως 7. Η ποσότητα μπορεί να αυξηθεί για κάθε
επιπλέον μέλος , μέχρι ένα ανώτατο όριο 59 κιλών/ημέρα), κυρώσεις που ορίζονται ως διακοπή
της αλίευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διορισμός από μέρους διαφόρων φορέων (όχι
ΜΚΟ) , μίας διαχειριστικής επιτροπής και τέλος υιοθέτηση εμπορικών μέτρων.
31. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστεί και λαμβάνει υπόψη του τις συστάσεις.
32. Η κα Snezana Levstik (KGZS), εκφράζει την δυσαρέσκειά της για το ότι το βασικό πρόβλημα που
αφορούσε τα γρι γρι στον κόλπο της Τεργέστης, μετατράπηκε σε διαχειριστικό πρόγραμμα της
αλιείας των μικρών πελαγικών ψαριών, σε όλη την Αδριατική.
33. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μια διόρθωση ως προς τον τρόπο που γίνεται
αντιληπτή η παραπάνω διαδικασία. Η υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών έγινε την
προηγούμενη χρονιά και αφορά την ανάπτυξη διαχειριστικών προγραμμάτων στο εσωτερικό της
CGPM. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε στην φάση εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών και
έχει επιλεγεί πιλοτικά αυτή η περίπτωση για το ξεκίνημα. Δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως λύση σε
ένα πρόβλημα της ΕΕ, ούτε ως αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ όπως εκφράζονται στον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό.
34. Ο κος Sergi Tudela (WWF), αναφέρεται στην θέση της οργάνωσής του ως προς την έγκριση των
διαχειριστικών προγραμμάτων. Η έγκριση αυτών των διαχειριστικών προγραμμάτων συνιστάται
εδώ και καιρό από το SAC και είναι αναγκαία για την Μεσόγειο για να μπορέσει να επιτύχει την
βιωσιμότητα των αλιευτικών δράσεων. Τα διαχειριστικά προγράμματα θα πρέπει να είναι
προσαρμόσιμα με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του SAC. Το WWF δεν μπαίνει στην
συζήτηση των συγκεκριμένων τεχνικών μέτρων. Μερικές φορές είναι αναγκαία και μία πολιτική
απόφαση. Η οργάνωση υποστηρίζει ενεργά την υιοθέτηση διαχειριστικών προγραμμάτων με
επιστημονική βάση που αποσκοπούν στην ανάκτηση και την διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών
δράσεων. Τα μέτρα της αγοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφού συνδέονται άμεσα και με την
σωστή διαχείριση και με την αποδοτικότητα της αλιευτικής δράσης. Ένα διαχειριστικό πρόγραμμα
θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά την πιστοποίηση οποιουδήποτε αλιευτικού κλάδου. Το
WWF είναι έτοιμο να υποστηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες. Τέλος, ο εκπρόσωπος του WWF
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την δραματική κατάσταση ως προς τα βενθοπελαγικά είδη
στην Μεσόγειο αλλά και για την εξάντληση των αποθεμάτων σαρδέλας στο GSA 7 (Κόλπος του
Λέοντος).
35. Ο κος Farrugio (Πρόεδρος του SAC), εκφράζει την υποστήριξή του ως προς την έγκριση
διαχειριστικών προγραμμάτων και επιβεβαιώνει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις επιστημονικές συστάσεις που παρέχονται από το SAC. Παρ’ όλ’
αυτά , επικρίνει την τάση υιοθέτησης «ανελαστικών» αξιών που μπορεί να ξεπεραστούν από τον

χρόνο και συστήνει μεγαλύτερη ελαστικότητα. Η παρούσα κατάσταση είναι καλή και το
πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει τις θετικές πτυχές της αλιείας αλλά υιοθετώντας πιο
ελαστικές παραμέτρους.
36. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει ότι η Κροατία για παράδειγμα, θα
μπορούσε να αυξήσει την αλιευτική προσπάθεια που καταβάλει. Θα πρέπει να επιτευχθεί μια
ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και συντήρησης.
37. Ο συντονιστής παρουσιάζει το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης: τον εντοπισμό των
κοινών αποθεμάτων που είναι τα πλέον σημαντικά από εμπορική άποψη, και που αποτελούν
αντικείμενο διαχειριστικών προγραμμάτων σύμφωνα με την ΕΕ, την CGPM και τις χώρες μέλη , για
να μπορέσουν να συμβάλουν στην παρούσα διαδικασία της CGPM. Δεν διατυπώνονται σχόλια από
τους παριστάμενους.
38. Ο συντονιστής ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργό τους συμμετοχή στην
συζήτηση και εκφράζει την ευχή να ληφθούν υπόψη όλες οι παρεμβάσεις.
*****

