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Ρώμη, 27 Μάρτιου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή που συναντήθηκε στην Ρώμη στις 27 Μαρτίου 2012, υιοθέτησε το σχέδιο γνωμοδότησης
κατόπιν πρότασης της ΟΕ4 που συναντήθηκε στην Ρώμη στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και που συνεργάζεται με την
Υποεπιτροπή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών (SCESS) της επιστημονικής επιτροπής της Γενικής Επιτροπής
Αλιείας για την Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), με σκοπό να εντοπιστούν οι ορισμοί και το νομικό πλαίσιο της ψυχαγωγικής
αλιείας στην Μεσόγειο. Σχετικά με αυτό το θέμα, το ΠΓΣ για την Μεσόγειο θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να
ενημερωθεί η ΕΕ σχετικά με την άποψή του ως προς την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία στην λεκάνη της
Μεσογείου. Ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ.αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου, αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης για την
βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην Μεσόγειο, στο άρθρο 17- «Ψυχαγωγική Αλιεία» ορίζει ότι:
εδάφιο 1. «στα πλαίσια της ερασιτεχνικής αλιείας, απαγορεύεται η χρήση συρόμενων διχτυών, γρι-γρι,
δράγας, απλαδιών που σύρονται από αλιευτικά σκάφη, μηχανικών δραγών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμένων
διχτυών βυθού. Στα πλαίσια της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται επίσης η χρήση παραγαδιών για την αλίευση
ιδιαίτερα μεταναστευτικών ειδών»
Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο θεωρεί ότι η απαγόρευση της χρήσης διχτυών θα πρέπει να επεκταθεί σταδιακά και
στα παθητικά εργαλεία, προβλέποντας ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να εγκρίνουν, την χρήση
παραδοσιακών εργαλείων σε συγκεκριμένες περιστάσεις»
εδάφιο 3 . “ΟΙ χώρες μέλη φροντίζουν έτσι ώστε οι θαλάσσιοι οργανισμοί που αλιεύονται στα πλαίσια της
ερασιτεχνικής αλιείας να μην γίνονται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης .Παρ’ όλ’ αυτά και κατ’ εξαίρεση, είναι
δυνατόν να επιτραπεί η εμπορική διάθεση ειδών που έχουν αλιευτεί στα πλαίσια ερασιτεχνικών διαγωνισμών, υπό
τον όρο ότι τα έσοδα που θα προέλθουν από την πώλησή τους θα προορίζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.”.
Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο προτείνει την τροποποίηση του εδαφίου 3 του άρθρου 17 καθώς και την πλήρη
εξάλειψη της άδειας εμπορίας των ειδών που αλιεύονται στα πλαίσια ερασιτεχνικών διαγωνισμών, από την
στιγμή που αυτό βρίσκεται σε σύγκρουση με την εμπορική αλιεία.

