
Prot. 164/AV                                                                                         Βρυξέλλες, 22/10/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ

Το ΠΓΣ Μεσογείου διοργάνωσε συνεδρίαση μιας ομάδας εργασίας στις Βρυξέλλες στις 22 
Οκτωβρίου  προκειμένου  να  συζητηθεί  το  θέμα  του  τόνου  ενόψει  της  επερχόμενης 
συνεδρίασης  της  ολομέλειας  της  ICCAT που  θα  πραγματοποιηθεί  στο  Παρίσι  και  που, 
βασιζόμενη στην έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης των αποθεμάτων, θα προσδιορίσει τις 
νέες συστάσεις για τη διαχείριση της αλίευσης του τόνου, και συνεπώς τις νέες ποσοστώσεις 
αλιευμάτων για την περίοδο 2011-2013.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.  Τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι  
συστάσεις της  ICCAT επέφεραν ήδη μια σημαντική μείωση της προσπάθειας της αλιείας, 
τόσο σε επίπεδο επιτρεπομένων αλιευμάτων (TAC) (περνώντας από 32.000  T το 2007 σε 
13.500 το 2010), μείωση η οποία επηρέασε όλα τα επίπεδα του στόλου, όσο και όσον αφορά 
την ετήσια αλιευτική περίοδο (για τα σκάφη άνω των 24 μέτρων και για τα γρι γρι), καθώς 
και τα μέσα εντοπισμού (απαγόρευση χρήσης εναέριων μέσων) 

2. τις επακόλουθες μειώσεις του στόλου αλίευσης τόνου, ο οποίος σε ορισμένα κράτη μέλη 
δεν ασκεί αποκλειστικά την εν λόγω δραστηριότητα, αλλά που ωστόσο αυτή αποτελεί την 
κύρια πηγή εισοδήματος 

3.  τα συστήματα ελέγχου που έχουν καταστεί υποχρεωτικά (παρατηρητές επί του σκάφους, 
διακηρύξεις,  VMS), και ο κανονισμός « έλεγχος » που επιτρέπει  στην ΕΕ να παύσει την 
αλιεία σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτά σημάδια μείωσης των αποθεμάτων 

4.  την  ήδη  πολύ  δύσκολη  προσαρμογή  του  ευρωπαϊκού  τομέα  τόνου  στους  σημερινούς 
επιβεβλημένους περιορισμούς, προσαρμογή η οποία έχει ήδη προκαλέσει κατά τη διάρκεια 
των  τελευταίων  ετών,  τη  διάλυση  πολλών  σκαφών  με  φυσικό  επακόλουθο  την  απώλεια 
θέσεων εργασίας 

5. τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει από τις ακόμα ενεργές εταιρείες στον τομέα και 
που δεν είναι διατεθειμένες να προβούν στη διάλυση σχετικά πρόσφατης κατασκευής 



σκαφών,  και  την  οικονομική  αξία,  η  οποία  παρά  την  οικονομική  κρίση,  διατηρεί  θέσεις 
εργασίας και ανταποκρίνεται σε μια εσωτερική και υψηλή ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά 

6. τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης 2010 ως προς την κατάσταση των αποθεμάτων 
τόνου, που παρουσιάστηκε από την SCRS (Μόνιμη Επιτροπή Ερευνας και Στατιστικών) της 
ICCAT στις 4/8/2010 στη Μαδρίτη, η οποία διαπιστώνει μια ανάκτηση των αποθεμάτων και  
μια  μείωση  της  θνησιμότητας  εξαιτίας  της  αλιείας,  και  συνεπώς  χωρίς  κίνδυνο  για  την 
εξάντληση των αποθεμάτων, και η οποία υποστηρίζει ότι διατηρώντας τις ποσοστώσεις στο 
σημερινό τους επίπεδο,  θα είναι  δυνατόν να επιτευχθεί  έως το 2022 το βέλτιστο επίπεδο 
βιομάζας ενώ ταυτόχρονα γίνονται σεβαστοί οι στόχοι της ΕΕ, 

ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή :

Να  λάβει  σοβαρά  υπόψη  τα  προαναφερθέντα  στοιχεία  και  ιδιαιτέρως  την  έκθεση 
αξιολόγησης  για  τα  αποθέματα  τόνου  που  πραγματοποίησε  η  SCRS της  ICCAT,  και  να 
προτείνει στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 
στο  Λουξεμβούργο,  να  υποστηρίξει  η  ΕΕ  μια  θέση  ευνοϊκή  για  τη  διατήρηση  της 
ποσόστωσης που ισχύει το 2010 (13.500 T) για την περίοδο 2011-2013. 

Δεδομένων των συχνά μη ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ζητά εξάλλου να επανεξεταστεί το 
θέμα  μετάθεσης  της  έναρξης  της  αλιευτικής  περιόδου,  και  να  δοθούν  εγγυήσεις  ότι  οι 
επιχειρήσεις  αλιείας  θα  μπορούν  να  εξαντλούν  το  σύνολο  των  επιτρεπόμενων  ημερών 
νόμιμης αλιείας για τα σκάφη άνω των 24μ καθώς και για τα γρι γρι.

Το  ΠΓΣ  Μεσογείου εκφράζει  τέλος  τη  δυσαρέσκειά  του  για  την  παντελή  έλλειψη 
διαβούλευσης και  ενημέρωσης από την πλευρά της Κομισιόν όσον αφορά το θέμα μέχρι 
σήμερα, παραμονές του Συμβουλίου των Υπουργών και της έναρξης της συνεδρίασης της 
ολομέλειας της ICCAT. Εξάλλου, το ΠΓΣ Μεσογείου έχει δυσαρεστηθεί για το γεγονός ότι 
πληροφορήθηκε  από  τον  Τύπο  τους  προσανατολισμούς  που  ανακοινώθηκαν  από  την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σχετικά με το Θέμα. 

Το  ΠΓΣ Μεσογείου ελπίζει  ότι  η  συγκεκριμένη  κατάσταση  δεν  οφείλεται  στην  έλλειψη 
σημασίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα εμπλεκόμενα μέρη, κάτι  που θα ήταν 
αντίθετο με τις  αρχές της Συνθήκης της Λισαβόνας και τολμά να ελπίζει  ότι η Κομισιόν 
επιθυμεί  να  εντατικοποιήσει  τις  επόμενες  ημέρες  τις  επαφές  και  συζητήσεις  με  τους 
παράγοντες του κλάδου της αλιείας τόνου.

Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε από τους συμμετέχοντες της ομάδας εργασίας με εξαίρεση το ΠΤΦ (WWF) που 
εξέφρασε αντίθετη άποψη καθώς την ισπανική Συνομοσπονδία (Confederación española de pesca marí-
tima de recreo responsable),  που διατύπωσε την επιφύλαξή της ως προς τη διατήρηση των 13.500  T,  
εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση ανήκει στην ICCAT.


