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ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ 

ΔΑΜΑΝΑΚΗ 

 
Στη συνεδρίαση του στις 7 και 8 Ιουνίου στη Μαρμπέγια (Ισπανία), το ΠΓΣ Μεσογείου

1
, 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

-  τις διαμαρτυρίες που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα αλιευτικά λιμάνια των μεσογειακών Κρατών 

Μελών συνέχεια της έναρξης ισχύος των μέτρων του κανονισμού του Συμβουλίου  1967/2006 τα 

οποία αποτελούσαν αντικείμενο εξαίρεσης έως τις 31 Μαΐου 2010, 

 

- τον κίνδυνο να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο εξαιτίας της απώλειας 

αποδοτικότητας που προκύπτουν από τα εν λόγω μέτρα, και τον κίνδυνο να πλήξει η ανεργία πολλούς 

εργαζόμενους του κλάδου,  

Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή : 

 

Ο κανονισμός του Συμβουλίου n°1967/2006 να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης επανεξέτασης επιταχύνοντας τα  

τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το άρθρο 9.3.3 του εν λόγω κανονισμού και που επιτρέπει, βάσει τις πιο 

πρόσφατες επιστημονικές απόψεις, να αξιολογηθούν η τεχνική και επιστημονική αιτιολόγηση και εγκυρότητα 

των πιο προβληματικών μέτρων, και κυρίως : 

 

-   το μέγιστο πάχος του σπάγκου 3 mm το οποίο, κατά την άποψη του κλάδου, πρέπει να φτάσει τα  5 

mm. Όλα τα μέλη του ΠΓΣ συμφωνούν ως προς αυτό το το σημείο και το ΠΓΣ Μεσογείου ζητά μια 

άμεση λύση   

- το ελάχιστο μέγεθος ματιών του σάκου, 

- η ελάχιστη απόσταση από την ακτή, 

- τα ελάχιστα μεγέθη, 

- οι τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά των εργαλείων.   

 

Το ΠΓΣ θεωρεί ότι είναι επείγον να γίνει αξιολόγηση, η οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε πριν από την 

έγκριση του Κανονισμού  (αντίθετα με τους κοινοτικούς κανόνες), των κοινωνικοοικονομικών πτυχών που 

συνδέονται με την υλοποίηση του, προκείμενου να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν, οι πιο κατάλληλες 

προτάσεις τροπολογίας που θα επιτρέψουν να συνεχιστούν πραγματικά τα κριτήρια βιολογικής, κοινωνικής και  

οικονομικής βιωσιμότητας, και τα οποία θα αποτρέψουν να εγκατασταθεί ανάμεσα στους αλιείς η έλλειψη 

εμπιστοσύνης προς τους κοινοτικούς θεσμούς, καθώς και η παραίτηση σε ένα κράτος ανομίας που πολύ 

γρήγορα θα εξαπλωθεί.  

                                                 
1
  Επιφύλαξη της ελληνικής οργάνωσης ΠΑΣΕΓΕΣ και αποχή του WWF και των οργανώσεων ψυχαγωγικής αλιείας, με 

εξαίρεση το μέγιστο πάχος του σπάγκου. . 


