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Προς την  Ulrike Rodust 

Εισηγήτρια Μεταρρύθμισης ΚΑλΠ  

  

Προς τον  Gabriel Mato Adrover 

Πρόεδρο της  PECH 

  

Προς τον  Guido Milana 

Αντιπρόεδρο PECH 

  

Προς τον  Alain Cadec 

Αντιπρόεδρο  PECH 

  

Προς τον  Struan Stevenson 

Αντιπρόεδρο  PECH 

  

Προς τον A Nils Torvalds 

Αντιπρόεδρο  PECH 

  

Προς την Μαρία Δαμανάκη 

Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και 

Αλιείας   της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

  

Προς τον  Lowri Evans 

Γενικό Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης 

Αλιευτικής Πολιτικής  

                                                                                                                                             

Προς την  Cécile Bigot-Dekeyzer 

Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας  Γαλλία  

 

Προς την  Dimitra Savvopoulou 

Γενική Διεύθυνση Αλιείας Ελλάδα  

  

Προς τον Emilio Gatto 



 

Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας Ιταλία 

  

Προς τον Joseph Caruana 

Γενική Διεύθυνση Αλιείας Μάλτα  

  
Προς την  Anica Zavrl Bogataj 

Διεύθυνση Δασών , Θήρας και Αλιείας  

Σλοβενία  

  

Προς τον  Ignacio Escobar Guerrero 

Γενικό Διευθυντή Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας Ισπανία 

 
Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο*, ως προς την υποχρέωση των εκφορτώσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 

του κειμένου για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ που έχει τεθεί σε διαβούλευση στα πλαίσια του τριμερούς 

διαλόγου:  

 

- επιβεβαιώνει την θέση του όπως την εξέφρασε στην γνωμοδότηση της 28
ης

 Οκτωβρίου 2011, κυρίως σε 

ότι αφορά τις εφαρμοστικές δυσκολίες στην Λεκάνη της Μεσογείου (πρωτ. Αρ 266/AV)
1
 

- τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος μιας σημαντικής μείωσης των απορρίψεων στην 

θάλασσα, κρίνεται κατ’ αρχάς  θεμελιώδους σημασίας να αποφευχθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, με 

την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών μέτρων διαχείρισης και την επίτευξη μεγαλύτερης 

επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων.  

 

Το ΠΓΣ για την  Μεσόγειο θεωρεί ότι η προστασία των ιχθυδίων και η μέγιστη δυνατή μείωση των 

απορρίψεων θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια των σχεδίων διαχείρισης ανά αλιευτική 

δραστηριότητα (fishery). Τα εν λόγω σχέδια διαχείρισης πρέπει να προβλέπουν ειδικά τεχνικά μέτρα 

μεταξύ των οποίων περιόδους ή περιοχές προσωρινής παύσης της αλιείας, μέτρα βελτίωσης της 

επιλεκτικότητας καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. 

 

Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο δηλώνει ότι τα μέτρα προστασίας των ιχθυδίων προβλέπονται ήδη λεπτομερώς 

στον Μεσογειακό Κανονισμό αρ. 1967/2006 και είναι μέτρα που ήδη εξασφαλίζουν την προστασία των 

ιχθυδίων. Θεωρεί δε ότι η εκφόρτωση των υπομεγεθών αλιευμάτων: 

 

- Θα επέφερε σοβαρούς κινδύνους οπισθοδρόμησης της ΚΑλΠ 

- Θα ήταν αντιφατική και αντιεκπαιδευτική για αλιείς και καταναλωτές  

- Θα ήταν επικίνδυνη για τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και δυνητικά επιζήμια για το 

περιβάλλον και τη διατροφική αλυσίδα 

- Θα δημιουργούσε τεράστιες δυσκολίες υλοποίησης σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο με πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση 

 

 

 

                                                 
1 Συνηµµένη γνωµοδότηση 



 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την πλήρη ανάκτηση των αποθεμάτων της Μεσογείου και 

ένα υγιές μέλλον για την Αλιεία, το ΠΓΣ για την Μεσόγειο προτείνει να εξαιρεθεί η Μεσόγειος από την 

υποχρέωση εκφόρτωσης των απορρίψεων, παραπέμποντας στα πολυετή σχέδια διαχείρισης για την 

πρόβλεψη των κατάλληλων μέτρων για την επιλεκτικότητα των εργαλείων, καθώς και την εντατικοποίηση 

όλων των απαραίτητων δράσεων με στόχο την πλήρη τήρηση των υφιστάμενων κανόνων. 

 

 

 

*** 

 

 

* Η παρούσα επιστολή εγκρίνεται από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
2
  με την εξαίρεση της 

OCEANA και EAA (Μαζί με την IFSUA αναπληρωτής στην θέση που δόθηκε στην ΕΑΑ). OCEANA οποία 

υποστηρίζει την απαγόρευση των απορρίψεων στη Μεσόγειο και εκφράζει τη θέληση να συνεργαστεί και 

ενεργήσει υπέρ της απαγόρευσης. Η οργάνωση ΕΑΑ υποστηρίζει γενικά την πρόταση για απαγόρευση των 

απορρίψεων σε όλα τα ύδατα της ΕΕA, συμπεριλαμβανομένης και της Μεσογείου. Συμφωνούν με τις 

απορρίψεις των αλιευμάτων με υψηλή πιθανότητα επιβίωσης. Γνωρίζουν και δέχονται ότι οι εξαιρέσεις 

θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων για μερικά αλιευτικά, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν με την άποψη ότι όλοι οι αλιείς της Μεσογείου θα 

πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εκφόρτωσης κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι 

εξαιρέσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά περίπτωση .  

 

 

 

 

Giampaolo Buonfiglio 

President 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αντιγράψετε: Ernesto Bianchi, Fabrizio Donatella, Olivier Baudelet, Evangelia Georgitsi. 
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