
O Ρόλος του ΠΓΣ για την Μεσόγειο  
(παρόν και μέλλον ) 



Πώς μπορεί το ΠΓΣ για την Μεσόγειο να 
βοηθήσει σήμερα? 

 Παροχή βοήθειας στον ορισμό/ υιοθέτηση διαχειριστικών 
προγραμμάτων (ανατροφοδότηση για την κατάσταση των 
αποθεμάτων , επιλεκτικότητα εργαλείων , κύκλος ειδών , 
χαρακτηριστικά της αλιείας μικρής κλίμακας … ) 

 Συνεργασία με επιστήμονες (ανταλλαγή γνώσεων για 
αποθέματα και βιότοπους) 

 Παροχή βοήθειας στον ορισμό/ συνεπή εφαρμογή 
ορισμένων τεχνικών μέτρων (π.χ αιτιολόγηση της χρήσης 
διχτυών με άνοιγμα 50 εκ στις τράτες ) 

Εφαρμογή της ΚΑλΠ στην ΕΕ 



Πώς μπορεί να βοηθήσει το ΠΓΣ για την 
Μεσόγειο σήμερα? 
Εφαρμογή της ΚΑλΠ στην ΕΕ 
 
 Eξάλειψη αλιευμάτων μικρού μεγέθους (βελτιώνοντας την 

επιλεκτικότητα) 

 Εντοπισμό πιθανών FPA, βέλτιστες πρακτικές για την διαχείρισή 
τους με την δημιουργία μεταξύ των άλλων, δικτύων FPA  

  Εξασφάλιση αποτελεσματικής συμμετοχής   Κροατών 
εκπροσώπων το συντομότερο δυνατόν στο ΠΓΣ για την Μεσόγειο  



Διεθνής συνεργασία και δίκαιο πεδίο αναμέτρησης στην 
Μεσόγειο: 
  Παροχή δεδομένων ως προς : την μεταρρύθμιση  GFCM, την 

δημιουργίας πολυετών προγραμμάτων της  GFCM (π.χ για την 
Αδριατική κλπ) 

 Παροχή βοήθεια στην βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων 
στοιχείων  

 Γνωμοδότηση με βάση έγκυρα επιστημονικά στοιχεία (π.χ. από 
περιφερειακά προγράμματα της  FAO) 

 § Προώθηση της συμμόρφωσης  (κανόνες ICCAT, GFCM ) 

Πώς μπορεί να βοηθήσει το ΠΓΣ για την 
Μεσόγειο σήμερα? 



Συμμόρφωση, παρακολούθηση και πολιτική ελέγχου 
 

 Συνεργασία με τις εθνικές αρχές όταν διεξάγουν ελέγχους  

 Πληροφόρηση για πιθανές ελλείψεις στο σύστημα  

 Ενημέρωση των εθνικών αρχών και της Επιτροπής για την 
έλλειψη συμμόρφωσης  

Πώς μπορεί να βοηθήσει το ΠΓΣ για την 
Μεσόγειο σήμερα? 



• Η συζήτηση για το μελλοντικό ρόλο, την σύνθεση και την λειτουργία των μελλοντικών 
Συμβουλευτικών Συμβουλίων, διεξάγεται ακόμη( Η συνάντηση μεταξύ των ΠΓΣ έχει 
προγραμματιστεί για την 1 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.  Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο αναμένεται 
ότι θα θα συνεχίσει τα παρέχει το είδος των δεδομένων που προαναφέρθηκε ενώ θα έχει 
επιπροσθέτως συμμετοχή στην προετοιμασία νέων τεχνικών μέτρων και μέτρων συντήρησης 
που έχουν σχέση με την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ. 

• Σχετικά με τις απορρίψεις/υποχρεώσεις εκφόρτωσης και προγράμματα  : Η υποχρέωση 
εκφόρτωσης θα προκύψει αυτόματα ως αποτέλεσμα του βασικού κανονισμού στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες. Αυτό θα αφορά όλα τα αλιευτικά της ΕΕ και τα είδη των ποσοστώσεων καθώς και τα είδη 
στην Μεσόγειο που υπόκεινται στους κανόνες ελάχιστου μεγέθους 

•  Το ΠΓΣ μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό τεχνικών θεμάτων για να μπορέσει να γίνει 
σεβαστή αυτή η απόφαση 

• Πότε :εντός της 1ης Ιανουαρίου 2014 και σε όλα τα άλλα αλιευτικά της Μεσογείου μεταξύ 
του 2016=2019(προς επιβεβαίωση) 

• Πώς  :Συστάσεις στις χώρες μέλη για τα προγράμματα απόρριψης σε περιφερειακό 
επίπεδο(με βάση πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί στην Βόρειο Θάλασσα, την Βαλτική 
και τον Ατλαντικό. 

Πώς μπορεί το ΠΓΣ για την Μεσόγειο να βοηθήσει 
στο (εγγύς) μέλλον? 


