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Πρόεδρος συνεδρίασης : Mourad Kahoul 

Κατάλογος συμμετεχόντων : βλέπε παράρτημα. 

1.      Ο πρόεδρος Mourad Kahoul ξεκινά τις εργασίες της συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη 

εγκρίνεται αφού πρώτα μεταφέρεται την επομένη η παρουσίαση σχετικά με την πρώτη 

ευρωμεσογειακή συνάντηση των συνεταιρισμών αλιείας στην Ταγγέρη στις 12 και 13 

Νοεμβρίου. Στη συνέχεια δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής επιτροπής, κύριο 

Lamplmair ο οποίος πληροφορεί ότι η κυρία Carla Montesi έγινε διευθύντρια για τη 

Μεσόγειο στη γενική διεύθυνση Mare. Δυστυχώς εξαιτίας ενός βεβαρημένου προγράμματος, 

δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί προκειμένου να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη δεύτερη διοργάνωση της  Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Ημέρας 

που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τις 18 ως τις 20 Μαΐου 2009. Η διοργάνωση σημείωσε 

μεγάλη επιτυχία, που ενισχύθηκε από την παρουσία του Επιτρόπου Borg, συμμετείχαν 

συνολικά 1700 άτομα και πραγματοποιήθηκαν πολλές ομάδες εργασίας. Ολομέλειες πάνω σε 

διάφορα θέματα. Η θαλάσσια πολιτική έχει σήμερα εδραιωθεί και υποστηρίζεται από όλους. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν επίσης ενεργά στην εκδήλωση, και δημιουργήθηκε 

μια πολυκλαδική πλατφόρμα. Όσον αφορά την πρόοδο προς επίτευξη στους θαλάσσιους 

τομείς, όπως: προώθηση δράσεων στον τομέα της διακυβέρνησης, βελτίωση των ζητημάτων 

που σχετίζονται με τις μεταφορές, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η διεθνής διάσταση της 

θαλάσσιας πολιτικής ενσωματωμένη στην απασχόληση.   Η αλιεία πρέπει κι αυτή να 

αποκτήσει τη θέση της όσον αφορά τα ποικίλα αυτά θέματα.   

2.      Μετά από αίτημα της μαλτέζικης αντιπροσωπείας και με σκοπό να ξεκινήσει σύντομα η 

συζήτηση σχετικά με το ενδιαφέρον της συνεργασίας μεταξύ των αλιέων και των 

επιστημόνων στη Μεσόγειο, αλλά και σχετικά με τη ποιότητα και τον συγχρονισμό των 

επιστημονικών απόψεων στη Μεσόγειο, οι συμμετέχοντες ακούν την παρουσίαση του Δρ. 

Mark Dimech, ενός μαλτέζικου σχεδίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του VII 

προγράμματος πλαισίου έρευνας στο οποίο συνεργάζονται αλιείς και επιστήμονες 

προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές διαχείρισης στη Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές 

της Ευρώπης. Διεξήχθησαν μελέτες περιπτώσεως σε 11 κράτη μέλη. Για την αποκάλυψη των 

αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί μια διάσκεψη τον Ιούνιο του 2009, θα δημοσιευτούν άρθρα 
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στον τύπο, και θα γίνουν παρουσιάσεις στις συνεδριάσεις των διαφόρων ΠΓΣ. Η ομάδα 

ενδιαφέρεται για την αιτία της δυσλειτουργίας των πολιτικών διαχείρισης (έλλειψη 

εμπιστοσύνης από πλευράς επαγγελματιών, ακατάλληλες ρυθμίσεις, κλπ.) και προτείνει 

συστάσεις. Στο τέλος της παρουσίασης power point (διατίθεται εφόσον ζητηθεί), οι 

συμμετέχοντες ρωτούν τον εισηγητή κυρίως σχετικά με τη διάρκεια του σχεδίου, την 

υποστήριξη των μαλτέζικων αρχών, κλπ. Τα θέματα που θίγονται είναι ποικίλα: η κόκκινη 

γαρίδα των βαθιών νερών, η τράτα στην Αδριατική, οι τόποι αναπαραγωγής, οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα GAP II θα υποβληθεί 

προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο επεκτείνεται σε τρία χρόνια. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, αυτού του είδους η συμμετοχική έρευνα αποφέρει 

θετικά αποτελέσματα. Ακολουθεί μια συζήτηση σχετικά με την προφανή ανάγκη και το 

όφελος να τροφοδοτηθεί η συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των επαγγελματιών.  Ο 

κύριος Ferretti αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλές δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας 

δεν έχουν ως στόχο παρά μόνο την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων.  Αυτές οι δραστηριότητες 

δεν βοηθούν τους αλιείς να γνωρίσουν καλύτερα και να διαχειριστούν τα αποθέματα.  Η 

κυρία Tempier αναφέρει τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στη Γαλλία, σύμφωνα με τις οποίες 

η προσέγγιση που ακολουθείται στη Μεσόγειο γίνεται συχνά ανά απόθεμα. Παρόλα αυτά, 

έχουν επίσης μελετηθεί κι άλλα ζητήματα εκτός από τα απλά δεδομένα αλίευσης, όπως:  το 

παράκτιο πλαγκτόν, η λειτουργία των παράκτιων οικοσυστημάτων, κλπ. Σύμφωνα με το 

κύριο Iani, η συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των αλιέων εξαρτάται απόλυτα από 

την πολιτική βούληση. Πρέπει επίσης να ξεπεραστεί και η λανθασμένη πεποίθηση ότι οι 

επιστημονικές απόψεις είναι πάντοτε αξιόπιστες  και ότι ο λόγος του αλιέα είναι πάντοτε 

προκατειλημμένος. Το CSTEP δεν είναι ανεξάρτητος οργανισμός ούτε αντικειμενικός 

σύμφωνα με τον ίδιο. Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς σχετικά με την ικανότητα των ερευνητών 

να εργάζονται ελεύθερα. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο κύριος Dimech 

συνοψίζει διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο GAP I βασίστηκε στη συμμετοχή των αλιέων και 

των επιστημόνων, το GAP II θα δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα ουσίας και το 

GAP III θα ενώσει επίσης τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Μια μελλοντική συνεδρίαση 

του CCR θα αφιερωθεί στο θέμα της επιστημονικής έρευνας στη Μεσόγειο.  

3.      Ο κύριος Lamplmair παρουσιάζει την κατάσταση της προόδου  του φακέλου « θαλάσσια 

στρατηγική » που εξαρτάται από τη ΓΔ ENV. Κανένας εκπρόσωπος ωστόσο από τη 

συγκεκριμένη διεύθυνση δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί για τη συνεδρίαση. Η ΓΔ ENV 

συνεργάζεται με τη ΓΔ Mare στον τομέα της θαλάσσιας στρατηγικής Στις 15/7/2008 τέθηκε 

σε ισχύ η οδηγία. Αποτελεί τον πυλώνα της ενσωματωμένης θαλάσσιας στρατηγικής. Ο 

στόχος προς επίτευξη συνίσταται στο στο υπάρξει ως το 2020 « μια καλή κατάσταση του 

θαλάσσιου χώρου » με τη βοήθεια μιας οικοσυστεμικής προσέγγισης στη διαχείριση των 

δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στη θάλασσα. Η έννοια της βιωσιμότητας είναι πανταχού 

παρούσα.  Η θαλάσσια στρατηγική περιλαμβάνει διαφορετικές φάσεις.  Κατά την 

προπαρασκευαστική φάση, και από τώρα ως το 2012, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 

αξιολογήσει την κατάσταση των κοινοτικών υδάτων και τον αντίκτυπο των ανθρώπινων 
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δραστηριοτήτων σε αυτήν, παρουσιάζοντας στοιχεία, κλπ. Θα πρέπει επίσης να 

προσδιορίσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους και τους δείκτες Το 2014, θα πρέπει να 

προταθεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το 2015, θα προταθεί μια δέσμη μέτρων από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνοντας τις 

προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές για τη Μεσόγειο, την προστασία της βιοποικιλότητας, 

τα σχέδια διαχείρισης. κλπ.  και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί το 2016. Υπάρχουν 

διαφορετικά είδη προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών: εκείνες που προσδιορίζονται 

γεωγραφικά, εκείνες στις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση, εκείνες στις οποίες η πρόσβαση 

είναι περιορισμένη για την αλιεία, οι τόποι αναπαραγωγής, εκείνες που βρίσκονται σε 

κοινοτικά ή διεθνή ύδατα. Μεταξύ των βασικών συζητούμενων θεμάτων εμφανίζονται: η 

ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων σε όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν το 

θαλάσσιο χώρο: μια περιφερειακή προσέγγιση συγκεκριμένη για κάθε λεκάνη. Δημιουργία 

μιας βάσης των υπαρχουσών Συνθηκών (Συνθήκη της Βαρκελώνης για τη Μεσόγειο).  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει ως ρόλο την αξιολόγηση της συνοχής των 

προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με όλες τις ισχύουσες πολιτικές, ν 

εκπονήσει μια έκθεση για την κατάσταση της προόδου όσον αφορά τις θαλάσσιες 

προστατευόμενες περιοχές έως το 2014 με βάση τις πληροφορίες που δίδονται από τα κράτη 

μέλη και να εκπονήσει μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης ως προς την εφαρμογή της οδηγίας 

 « θαλάσσια στρατηγική » ως το  2019. Όσον αφορά την παρουσίαση power point, ο κύριος 

Gil de Bernabé, επιμένει προκειμένου οι μηχανισμοί διαβούλευσης να βελτιωθούν αισθητά 

έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορέσουν να μπορέσουν να ακολουθήσουν όλα τα 

στάδια αυτού του τεράστιου φακέλου. Όταν οι επαγγελματίες δεν εμπλέκονται, καταλήγουμε 

σε μια κατάσταση πλήρους ασυνεννοησίας.  Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν συμφωνεί ότι 

πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη λήψη αποφάσεων, 

κυρίως σε εθνικό επίπεδο και δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμη για μια 

ανταλλαγή απόψεων πάνω στο θέμα των τεχνικών μέτρων στη Μεσόγειο με τα μέλη του 

 RAC. Ο κύριος Piscopo της μαλτέζικης οργάνωσης των αλιέων, δηλώνει ότι οι 

επαγγελματίες αλιείς δεν έχουν αρκετό χρόνο και διαθέσιμα οικονομικά μέσα προκειμένου να 

συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες ή αλλού. Ο 

κύριος Targia από την περιοχή της Σικελίας, επιθυμεί να είναι επίσης παρόντες και οι 

εκπρόσωποι των εθνικών διοικήσεων στις συνεδριάσεις αφού βοηθούν στη μετάδοση των 

μηνυμάτων από τις Βρυξέλλες στη βάση, μηνύματα που κατά τα άλλα μένουν ακατανόητα 

και για τους επαγγελματίες και για τις διοικήσεις. Ο κύριος Ferretti αναρωτιέται σχετικά με 

τα κριτήρια που θα υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη ώστε να προσδιορίσουν τι θεωρούν ότι 

είναι η « καλή κατάσταση » του θαλάσσιου χώρου. Ο κύριος Marzoa Dopico αποδοκιμάζει το 

ότι εξακολουθούν να συζητούν το θέμα της διαχείρισης της μεσογειακής αλιείας 

περιοριζόμενοι στα κοινοτικά ύδατα,  ενώ είναι  αναπόφευκτο να δοθεί μια διεθνής διάσταση, 

κυρίως χρησιμοποιώντας την ένωση Medisamak. Καμία πρόοδος δεν σημειώθηκε από την 

τελευταία μεταρρύθμιση της ΚαΛΠ. Είναι επίσης ανησυχητικό το γεγονός ότι η πίεση 

ασκείται στις δραστηριότητες των αλιέων ενώ εκείνοι που μολύνουν και η ανάπτυξη του 

τουρισμού συνδέονται άρρηκτα με τη Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος εφιστά την προσοχή της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο γεγονός ότι οι τρίτες χώρες συνεχίζουν να αναπτύσσουν το στόλο 

τους.  Θυμίζει τον αντίκτυπο των εργασιών διεύρυνσης των υποβάθρων, τις ζημιές που 

προκλήθηκαν από την κατασκευή των λιμένων, τις χιλιάδες τόνων αποβλήτων που ρίχτηκαν 

στη θάλασσα, κλπ. Εν κατακλείδι, πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα προκειμένου να 

βελτιωθεί η κατάσταση του θαλάσσιου χώρου στη Μεσόγειο και οι θυσίες μόνο των αλιέων 

δεν πρόκειται να αρκέσουν. Πρέπει να στοχευθεί η διεθνής διάσταση.  

4.      Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μια παρουσίαση από τους εκπροσώπους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την παράνομη 

αλιεία,  μη ρυθμιζόμενη και μη ελεγχόμενη (INN), υπό τη μορφή debriefing της διάσκεψης 

που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες πάνω στο θέμα αυτό, στις 7 Μαΐου 2009 και και στην 

οποία δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της RAC. Η παράνομη αλιεία αποτελεί 

πρόβλημα για τη βιώσιμη αλιεία για την ΕΕ αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ 

εισάγει μεγάλες ποσότητες παράνομου ψαριού ετησίως και μπορεί συνεπώς να διαδραματίσει 

ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση της παράνομης αλιείας.  Ο κανονισμός υιοθετήθηκε το 2008 

και θα τεθεί σε ισχύ την  1/1/2010. Αφορά όλα τα σκάφη που λειτουργούν σε όλα τα 

κοινοτικά ύδατα, το μεταποιημένο και μη μεταποιημένο ψάρι αμέσως μόλις συνδεθεί με το 

ευρωπαϊκό εμπόριο. Στο τέλος της παρουσίασης power point, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στους 

συμμετέχοντες προκειμένου να συζητηθεί το θέμα. Ο Πρόεδρος του CRPMEM Languedoc 

Roussillon αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σκοτώνουν τη γαλλική 

αλιεία απαγορεύοντας τις βοήθειες ενώ ευνοείται η είσοδος των προϊόντων παράνομης 

αλιείας στην αγορά.  

5.      Οι συμμετέχοντες θέτουν στη συνέχεια το θέμα του Ευρωπαϊκού ταμείου για την Αλιεία σε 

σχέση με την κρίση του κλάδου. Ο κύριος Ferretti εισάγει το ζήτημα εξηγώντας ότι οι 

καθυστερήσεις που σημειώνονται από το FEP σε επίπεδο διοικήσεων, δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα στους αλιείς, επειδή το όραμα είναι διαφορετικό μεταξύ των περιφερειών και 

της κεντρικής διοίκησης. Οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή έχουν έχουν δυνατότητα λήψης 

απόφασης στον τομέα της αλιείας αλλά δεν διαθέτουν την κατάλληλη δομή για να 

προχωρήσουν τους φακέλους. Οι Μαλτέζοι εκπρόσωποι παραπονούνται για το γεγονός ότι 

δεν ζητήθηκε η άποψη του κλάδου σχετικά με τα προγράμματα και εξηγούν ότι δεν έχουν 

εμπιστοσύνη στη διοίκησή τους όσον αφορά τις προτεραιότητες παρέμβασης που έχουν 

υιοθετηθεί.  Ο κύριος Devandeul εξηγεί ότι στη Γαλλία, τα κονδύλια του FEP σταματούν στο 

Παρίσι και διατίθενται για τη διεξαγωγή μελετών και άλλα, όμως οι μεσόγειοι αλιείς σπανίως 

επωφελούνται. Ο εκπρόσωπος της περιοχής της Σικελίας καταγγέλλει την πολυπλοκότητα 

των κοινοτικών διαδικασιών, αφού υπάρχουν εκατοντάδες φακέλων εν αναμονή για τη 

βελτίωση των λέμβων. Ο κύριος Buonfiglio επικεντρώνει τη συζήτηση στην οικονομική 

κρίση που επηρεάζει τον κλάδο και υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός 744/2008 που προβλέπει 

έκτακτα μέτρα πίεσε τα κράτη μέλη να αναδιατυπώσουν τα εθνικά επιχειρηματικά σχέδια, 

γεγονός το οποίο προκάλεσε τεράστιο πρόβλημα καθυστέρησης εξαιτίας του απαραίτητου 

συντονισμού ανάμεσα στις περιοχές και τις κεντρικές διοικήσεις. Ο κανονισμός δεν 
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προσαρμόστηκε ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση, κυρίως ως προς την αναδιοργάνωση του 

στόλου  Η φιλοσοφία του FEP δεν δημιουργήθηκε για να λάβει υπόψη την κρίση. Η 

απάντηση της ΕΕ στην κρίση του κλάδου πρέπει να βρεθεί εκτός FEP. Αντίθετα από τα 

συμπεράσματα που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν το  FEP δεν 

χρησιμοποιηθεί, αυτό δεν αποτελεί σημάδι ότι ο κλάδος πηγαίνει καλύτερα. Ο κύριος 

Giachetta διευκρινίζει ότι οι αλιείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να επενδύσουν διότι η 

κρίση είναι έντονη. Προτιμούν να αναβάλλουν τις προβλεπόμενες επενδύσεις και έτσι 

πηγαίνουν και παίρνουν την πρώτη δόση του FEP. Πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός και 

να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για τις  31/12/2009. Πρέπει επίσης 

να γίνει πιο ευέλικτη η κοινοτική ρύθμιση ώστε να επιτρέψει τη μεταφορά μεταξύ των 

ταμείων και να αντιμετωπιστεί η κρίση.  Ο κύριος Buonfiglio τονίζει ότι η πρόσβαση στις 

πιστώσεις είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια ενός 

σεμιναρίου στη Ρώμη προς τον κλάδο της αλίευσης να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να 

προσπαθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα της αγοράς.  Εξάλλου, ο κανονισμός 744 

προβλέπει επιπρόσθετα μέσα τα οποία δεν διατέθηκαν ποτέ εξαιτίας της υπό- χρήσης του 

FEP, των πολυπλοκότητας των διαδικασιών. Και την αυστηρότητα των προϋποθέσεων 

πρόσβασης στα κονδύλια. Πρέπει συνεπώς να τεθεί τέλος στην υποχρεωτική σχέση μεταξύ 

του  744 και των εθνικών επιχειρηματικών σχεδίων, πρόκειται για την καρδιά του 

προβλήματος. Οι οριστικές αποσύρσεις των στόλων πρέπει να γίνουν σε εθελούσια βάση και 

δεν μπορούν να επιβληθούν στις επιχειρήσεις. Ο κανόνας που επιβάλλει μείωση της τάξεως 

του  30% προκαλεί σύγχυση. Ένα κεντρικό ταμείο στις Βρυξέλλες θα ήταν πιο 

αποτελεσματικό και θα τους έθετε όλους σε ισότιμη θέση. Πολλοί εκπρόσωποι επιμένουν ως 

προς τις ανισότητες σε εθνικό επίπεδο στον καταμερισμό των κονδυλίων για  τη διάλυση των 

πλοίων. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι εκπρόσωποι παραπονούνται για το γεγονός ότι τα 

κοινοτικά κονδύλια τα διαχειρίζονται υπεύθυνοι  οι οποίοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι ως 

προς τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου.  

6.      Οι εκπρόσωποι εξετάζουν το σχέδιο γνωμοδότησης του ΠΓΣ Μεσογείου σχετικά με την 

πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που δημιουργεί ένα καθεστώς ελέγχου προκειμένου να 

εξασφαλίσει το σεβασμό των κανόνων της κοινής πολιτικής αλιείας (COM(2008)721 τελικό) 

του οποίου το προσχέδιο εστάλη στα μέλη στα μέσα Απριλίου. Η έκδοση που υποβάλλεται 

στους συμμετέχοντες λαμβάνει υπόψη τις τροπολογίες που προτείνονται από το WWF 

(Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση), τις ομοσπονδίες ερασιτεχνικής αλιείας. Εν τω μεταξύ, 

κυκλοφόρησε ένας νέος συμβιβασμό της πρότασης κανονισμού, και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρότεινε διακόσιες ογδόντα τροπολογίες στο κείμενο εκ των οποίων ογδόντα 

εννέα έγιναν δεκτές.  Προς υπενθύμιση, το ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε έλεγχο του 

οποίου τα συμπεράσματα δεν αφήνουν περιθώριο για καμιά αμφιβολία ως προς την ανάγκη 

να ενισχυθούν τα μέτρα ελέγχου των δραστηριοτήτων της αλιείας. Το Συμβούλιο θα 

ξεκινήσει προσεχώς δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να προετοιμάσει έναν κανονισμό 

εφαρμογής μέχρι τον Οκτώβριο. Υπάρχει πάντα δυνατότητα να υποβληθεί μια άποψη του 

ΠΓΣ αλλά προτείνεται σε κάθε οργάνωση να αντιδράσει στις εθνικές διοικήσεις δεδομένων 
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των στενών χρονικών περιθωρίων.  Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να επιτύχει 

την έναρξη της ισχύος του κανονισμού έλεγχος στις  1/1/2010, μαζί με εκείνον που αφορά 

την παράνομη αλιεία. Ο κύριος Buonfiglio εξηγεί ότι οι επαγγελματίες του κλάδου είχαν την 

ευκαιρία να εξηγήσουν στην Κομισιόν τα προβλήματα που δημιουργούν διάφορα άρθρα, 

κυρίως όσον αφορά το VMS και άλλο ηλεκτρονικό υλικό για τα σκάφη των 10 μέτρων, το 

περιθώριο ανοχής που αναθεωρείται προς τα κάτω στο 5%, τα περιθώρια ειδοποίησης 

εισόδου στο λιμάνι, κλπ. Επιμένει να ασκήσουν πίεση οι οργανώσεις στο ΚΟΡΕΠΕΡ αφού οι 

επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν οδήγησαν στις επιθυμητές τροποποιήσεις. Το 

κείμενο συμβιβασμού που κυκλοφορεί είναι πιο  αυστηρό από το προηγούμενο με εξαίρεση 

δύο ή τρία σημεία. Εξάλλου είναι απαράδεκτο να ασκεί μια τέτοια πίεση η Κομισιόν ώστε να 

υιοθετηθεί ένα κείμενο 116 τόσο δεσμευτικών άρθρων  πριν από τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ 

ώστε να αποφύγει να περάσει από τη συναπόφαση, και μάλιστα αφού η φιλοσοφία του 

κειμένου είναι διαμετρικά αντίθετη με εκείνη της μελλοντικής ΚΑλΠ που στοχεύει μια 

προσέγγιση  ανάληψης ευθύνης από τον κλάδο. Είναι επίσης απαράδεκτο τα χρονικά 

περιθώρια διαπραγμάτευσης και ανταλλαγής απόψεων να είναι τόσο στενά. Η σχέση με τον 

κανονισμό  IUU δεν αποτελεί ικανοποιητική δικαιολογία ώστε να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες. Ο κύριος Ταουλτζής συμφωνεί ως προς το γεγονός ότι ο κανονισμός έλεγχος 

είναι παρωχημένος αλλά υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κατά τη διαβούλευση 

σχετικά με την πρόταση, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε στείλει τις προτάσεις της οι οποίες 

δεν ελήφθησαν υπόψη. Το προτεινόμενο κείμενο δεν αποτελεί λύση για βελτίωση της 

κατάστασης. Στην Ελλάδα, διαπιστώνονται πολλές ελλείψεις στο επίπεδο της διοίκησης. Η 

Κομισιόν ξεκινά από την αρχή ότι οι δομές και το προσωπικό στα κράτη μέλη είναι όπως 

πρέπει παντού, όμως δεν είναι έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβληθεί ως ο 

 « χωροφύλακας της θάλασσας » ενώ οι Έλληνες επαγγελματίες θεωρούν ότι προτεραιότητα 

είναι να δημιουργηθεί ένας επιστημονικός οργανισμός υπεύθυνος να προσφέρει σωστές 

συμβουλές για τη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τον 

αντίκτυπο του τουρκικού στόλου στους πόρους. Ο κύριος Iani ανησυχεί βλέποντας ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη την άποψη των επαγγελματιών και θεωρεί ότι δεν 

είναι πολιτικά ορθό να πιέζει για την υιοθέτηση μιας πρότασης κανονισμού αυτού του είδους 

στο τέλος της θητείας ενός Επιτρόπου. Η λογική προστάζει τη μεταφορά του φακέλου. Το 

ίδιο ισχύει για την Πράσινη Βίβλο της οποίας η βασική ιδέα είναι η αποφυγή της 

συναπόφασης στον τομέα της αλιείας. Ο κύριος Romiti επισημαίνει κάποιες ασάφειες στο 

κείμενο όσον αφορά την αλιεία μικρής κλίμακας. Μεγάλος αριθμός άρθρων έχει συνταχθεί 

για τη βιομηχανική αλιεία και αυτό φαίνεται στο κείμενο. Ο κύριος Gil de Bernabé προτείνει 

να προστεθεί ένα προοίμιο που θα καταγγέλλει ότι η πρόταση κανονισμού είναι 

γραφειοκρατική, πολύπλοκη και μη εφαρμόσιμη. Επιμένει επίσης και ως προς το θετικό ρόλο 

 των τράτων για τους αλιείς της αλιείας μικρής κλίμακας  (§6). Ο κύριος Marzoa Dopico 

υποστηρίζει όλες τις προηγούμενες παρεμβάσεις και ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

λάβει υπόψη τα σχόλια ώστε να αποφευχθεί ένας νέος μη εφαρμόσιμος νόμος.  Ζητά στις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις να υποστηρίξουν τους αλιείς. Ο κύριος Chaulet που εκπροσωπεί 

την  European Anglers Association (ερασιτεχνική αλιεία) εξηγεί ότι ορισμένοι κανόνες 
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υπάρχουν ήδη για να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας (σημάδεμα του 

ψαριού ώστε να αποφεύγεται η εμπορευματοποίηση, κλπ.), ποσοστώσεις ανά ημέρα, και 

τονίζει την ανάγκη να εκπαιδεύονται οι ερασιτέχνες αλιείς. Η εκπρόσωπος του  WWF εξηγεί 

ότι η οργάνωσή της υποστηρίζει επίσης την αλιεία και ότι δεν κατάφερε μεν να στηρίξει το 

κείμενο στο σύνολό του, ωστόσο κατανοούν και υποστηρίζουν για παράδειγμα το σημείο 6 

σχετικά με τις εισαγωγές, πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί με την έναρξη 

της ισχύος του κανονισμού για την αλιεία INN. Ο κύριος Ribalta επιθυμεί έναν έλεγχο για 

την ερασιτεχνική αλιεία και για να διασφαλιστεί η προστασία των αλιευτικών ειδών. Ο 

κύριος Champoléon αναγνωρίζει ότι ανάμεσα στους ερασιτέχνες αλιείς, πολύ λίγοι γνωρίζουν 

την ΚαΛΠ και το σύνολο των μέτρων που περιλαμβάνει. Ως συμπέρασμα των συζητήσεων, 

το έγγραφο θα τροποποιηθεί ελαφρώς και θα υποβληθεί στην εκτελεστική Επιτροπή προς 

συμφωνία όπως προβλέπει το καταστατικό του ΠΓΣ, πριν διαβιβαστεί στους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς και τους πολιτικούς ιθύνοντες.  

Έχοντας εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη των 

εργασιών και ευχαριστεί τους συμμετέχοντες, την Κομισίον και τους διερμηνείς.  

  

*** 

 
 


