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I. Εισαγωγή

 Προέλευση της Επιτροπής Αλιείας

Η ίδρυση της Επιτροπής Αλιείας αποφασίσθηκε στις 21 Ιουλίου 1994, κατά την 
εναρκτήρια σύνοδο της τέταρτης κοινοβουλευτικής περιόδου (1994-1999) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν την ημερομηνία αυτή, τα σχετικά με την κοινή 
αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) θέματα εξετάζονταν από μια ομάδα εργασίας και, στη 
συνέχεια, από μια υποεπιτροπή αλιείας, η οποία είχε συσταθεί εντός της Επιτροπής 
Γεωργίας.

Η απόφαση του 1994 αποδίδεται σε πρακτικούς και πολιτικούς λόγους. Πράγματι, η 
υποεπιτροπή αλιείας λειτουργούσε ήδη ως πραγματική επιτροπή, αλλά με τα 
μειονεκτήματα που ήταν εγγενή στο καθεστώς της ως οργάνου εξαρτημένου από άλλη 
επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, μια αυξανόμενη πολιτική πίεση αποσκοπούσε να 
εξασφαλίσει στον τομέα της αλιείας τη θέση που του άξιζε στο οργανόγραμμα του 
Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κοινοτικής 
πολιτικής και τη σημασία που απέκτησε με τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ένωσης.

 Σημασία, περιεχόμενο και στόχοι της ΚΑΠ

Παρά τη γενικώς περιορισμένη συνεισφορά του τομέα της αλιείας στο ΑΕγχΠ των 
κρατών μελών, ο αντίκτυπός του είναι σημαντικός ως πηγής θέσεων απασχόλησης σε 
περιοχές όπου πολύ συχνά υπάρχουν ελάχιστες εναλλακτικές δυνατότητες. Επιπλέον, ο 
τομέας συμβάλλει στην προμήθεια αλιευτικών προϊόντων στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μίας από τις σημαντικότερες στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό-πλαίσιο της ΚΑΠ (κανονισμός 2371/2002 του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002), η ΚΑΠ «καλύπτει δραστηριότητες 
διατήρησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης έμβιων υδρόβιων πόρων, την 
υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας», στην περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στο 
έδαφος των κρατών μελών ή στα ύδατα της Κοινότητας ή από αλιευτικά σκάφη των 
κρατών μελών ή, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της σημαίας, 
από υπηκόους των κρατών μελών. Η ΚΑΠ είναι αρμόδια να θεσπίζει συνεκτικά μέτρα 
που αφορούν τη διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων, 
τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας, τους όρους πρόσβασης σε 
ύδατα και πόρους, τη διαρθρωτική πολιτική και τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας 
του στόλου, τον έλεγχο και την εφαρμογή, την υδατοκαλλιέργεια, την κοινή οργάνωση 
αγορών και τις διεθνείς σχέσεις. Η κοινή αλιευτική πολιτική διασφαλίζει την 
εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων που παρέχει βιώσιμες οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

Από τα πρώτα κοινά μέτρα που ελήφθησαν στον εν λόγω τομέα το 1970 και τη 
δημιουργία της ΚΑΠ το 1983, παρατηρήθηκε σημαντική εξέλιξη σε όλους τους τομείς 
της συγκεκριμένης κοινοτικής πολιτικής. Παρά τη σε βάθος μεταρρύθμιση του 2002, η 
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ΚΑΠ βρίσκεται αντιμέτωπη, 27 χρόνια μετά τη δημιουργία της, με σημαντικές 
προκλήσεις, καθώς πρέπει να υπερβεί τις αδυναμίες της και να αντιμετωπίσει,
ειδικότερα, την εξάντληση των πόρων και την πλεονάζουσα ικανότητα των στόλων, την 
οικονομική και κοινωνική οπισθοχώρηση του τομέα, την παγκοσμιοποίηση της αγοράς
των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, τις συνέπειες της αλλαγής του 
κλίματος, την αναγκαιότητα να δοθεί νέα ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας καθώς και τις απαιτήσεις μιας οικοσυστημικής προσέγγισης στο 
πλαίσιο της νέας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και του περιβαλλοντικού πυλώνα 
της, της οδηγίας-πλαισίου με τίτλο «στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον».

 Αρμοδιότητες και καθεστώς της Επιτροπής Αλιείας

Σύμφωνα με το παράρτημα VI, σημείο XIV, του Κανονισμού του ΕΚ, η Επιτροπή 
Αλιείας είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με:
 «τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαχείρισή 

της·
 τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων·
 την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων·
 τη διαρθρωτική πολιτική στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων προσανατολισμού της αλιείας·
 τις διεθνείς συμφωνίες αλιείας».

Κατά τη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου, η Επιτροπή Αλιείας διατύπωσε
προτάσεις και ζήτησε επανειλημμένως την αναδιατύπωση του συγκεκριμένου σημείου 
του παραρτήματος VI του Κανονισμού του ΕΚ, προκειμένου να προσδιορισθεί καλύτερα 
και να επικαιροποιηθεί η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο των εξελίξεων 
που έλαβαν χώρα στο μεταξύ (βλέπε παράρτημα 11.3 του παρόντος εγγράφου).

Έως τώρα, η Επιτροπή Αλιείας είχε καθεστώς «ουδετεροποιημένης» επιτροπής (ένα 
τακτικό μέλος της εν λόγω επιτροπής μπορεί να είναι επίσης τακτικό μέλος μιας άλλης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής και αναπληρωματικό μέλος σε μια τρίτη επιτροπή). Κατά τη 
συνεδρίασή της στις 12 Μαρτίου 2009, η Διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών 
Ομάδων του ΕΚ αποφάσισε να άρει αυτό το καθεστώς της Επιτροπής Αλιείας,
ικανοποιώντας ένα σταθερό αίτημά της. Από την άλλη πλευρά, συνέστησε να 
περιορισθεί η αναθεώρηση του παραρτήματος VI του Κανονισμού του ΕΚ μόνον στις 
τεχνικές προσαρμογές. Η απόφαση του ΕΚ της 6ης Μαΐου 2009 επί του θέματος διατηρεί 
αμετάβλητο το σημείο XIV του παραρτήματος VI.

 Δραστηριότητες της Επιτροπής Αλιείας

Η Επιτροπή Αλιείας ενέκρινε σημαντικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις επί όλων αυτών 
των θεμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου (παραρτήματα
3, 4, 5 και 6).

Οι λοιπές δραστηριότητές της αφορούσαν: 
- την οργάνωση δημόσιων ακροάσεων (παραρτήματα 8 και 14)·
- προφορικές ερωτήσεις και σχέδια ψηφίσματος στη σύνοδο Ολομέλειας (παράρτημα

7)·
- την οργάνωση επισκέψεων αντιπροσωπειών σε αρκετά κράτη μέλη ή σε ορισμένα 

τρίτα κράτη (παράρτημα 9)·
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- τη συμμετοχή των μελών της, ως παρατηρητών, σε ετήσιες συνεδριάσεις των 
περιφερειακών οργανώσεων αλιείας ή άλλες διεθνείς συνεδριάσεις (παράρτημα 10)·

- την οργάνωση άτυπων ακροάσεων και συναντήσεων με εκπροσώπους του τομέα και 
άλλες οργανώσεις ή οντότητες με συμφέροντα στην αλιεία (παράρτημα 14)·

- τη συμμετοχή σε σεμινάρια και σε διασκέψεις που οργανώθηκαν από άλλα όργανα·
- την τακτική διάδοση πληροφοριών στους βουλευτές μέσω του ενημερωτικού δελτίου 

The Trawler-Le Chalutier (περιοδική επικαιροποίηση ύστερα από κάθε συνεδρίαση 
της επιτροπής)·

- την ανάθεση στο αρμόδιο Θεματικό τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών 
Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική 
στον τομέα της συνοχής») της εκπόνησης μελετών (παράρτημα 12) και της 
οργάνωσης συνόδων εργασίας/εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου (παράρτημα 13).

Παρά τους περιορισμούς στην παρέμβασή της στη νομοθετική διαδικασία, οι οποίοι 
συνδέονται με τη διαδικασία διαβούλευσης που εφαρμόζεται κανονικά στον τομέα 
αρμοδιότητάς της (άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ), αρκετές προτάσεις της Επιτροπής 
Αλιείας ελήφθησαν υπόψη, στο σύνολό τους ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
από το Συμβούλιο ή επηρέασαν ενίοτε, άμεσα ή έμμεσα, τη λήψη αποφάσεων. Η 
Επιτροπή Αλιείας υπήρξε μια σημαντική πλατφόρμα συζητήσεων και άσκησης πολιτικής 
πίεσης, δίνοντας τον λόγο στους εκπροσώπους του τομέα σε αρκετές κρίσιμες 
περιπτώσεις, είτε κατά τις συνεδριάσεις της, μέσω δημόσιων ακροάσεων, είτε κατά τις 
επισκέψεις των αντιπροσωπειών της σε διάφορες περιοχές, στις οποίες αναπτύχθηκαν
πολλές επαφές με εκπροσώπους του τομέα και των εθνικών και περιφερειακών αρχών.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σε ειδικές περιστάσεις κρίσεων, μέσω προφορικών ερωτήσεων 
προς την Επιτροπή ή προτάσεων ψηφίσματος που υποβλήθηκαν στις συνόδους 
Ολομέλειας, η Επιτροπή Αλιείας και τα μέλη της κατέδειξαν πάντοτε το ενδιαφέρον τους 
και την προθυμία τους να παρέμβουν για την προάσπιση των συμφερόντων του τομέα.
Αυτός ο ρόλος της Επιτροπής Αλιείας υπήρξε σταθερός από την ίδρυσή της και 
εκδηλώθηκε επίσης κατά την τρέχουσα έκτη κοινοβουλευτική περίοδο.

 Οι προκλήσεις της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αναθεώρηση της ΚΑΠ, η οποία προβλέπεται 
στον κανονισμό-πλαίσιο 2371/2002, με την έγκριση ενός εγγράφου εργασίας τον 
Σεπτέμβριο του 2008, τη δημοσίευση μιας Πράσινης Βίβλου στις 22 Απριλίου 2009 και 
τη δρομολόγηση μιας ευρείας δημόσιας διαβούλευσης. Η νέα Επιτροπή Αλιείας θα 
συμμετάσχει ενεργά στον προβληματισμό αυτόν και στην επεξεργασία της μελλοντικής 
αυτής μεταρρύθμισης. Επίσης, μετά την ενδεχόμενη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα θεσπίσουν, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, τις αναγκαίες διατάξεις για την επιδίωξη των στόχων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Η κατάσταση αυτή θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές και 
αυξημένη ευθύνη για την Επιτροπή Αλιείας, η οποία θα κληθεί να διατυπώσει την άποψή 
της, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, σε ζητήματα κρίσιμα για το μέλλον της 
ΚΑΠ.

Στόχος του παρόντος εγγράφου, το οποίο εκπονήθηκε από τη γραμματεία της Επιτροπής 
Αλιείας, είναι να παράσχει μια γενική θεώρηση, συνοπτική και όχι εξαντλητική, της 
δραστηριότητας της επιτροπής κατά την έκτη κοινοβουλευτική περίοδο, κυρίως για τα 
νέα μέλη της επιτροπής.
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II. Προς μια ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή της 
ΚΑΠ

Το ΕΚ επέκρινε σε διαδοχικές κοινοβουλευτικές περιόδους την ανεπαρκή τήρηση των 
κανόνων της ΚΑΠ και ζήτησε επανειλημμένως τη βελτίωση των ελέγχων από τα κράτη 
μέλη, την εναρμόνιση των κριτηρίων επιθεώρησης και των κυρώσεων, τη διαφάνεια των 
αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και την ενίσχυση του κοινοτικού συστήματος 
επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου, το ΕΚ συνέβαλε 
ενεργά στην ενίσχυση της κοινοτικής πολιτικής ελέγχου της ΚΑΠ, η οποία αποτελεί έναν 
από τους θεμελιώδεις πυλώνες της ΚΑΠ και εξελίχθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών.

Το ΕΚ διατύπωσε την άποψή του στις 23 Φεβρουαρίου 2005 (A6-0022/2005, 
εισηγήτρια: Elspeth ATTWOOLL, ALDE, UK) σχετικά με την πρόταση κανονισμού 
του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας
(ΚΥΕΑ), η ίδρυση της οποίας εγγράφεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2002. Η 
Υπηρεσία λειτουργεί από το 2007 και ο εκτελεστικός διευθυντής της συμμετέσχε 
τακτικά σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αλιείας, με σκοπό την ενημέρωση των 
βουλευτών σχετικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, το ΕΚ ενέκρινε το μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την 
εφαρμογή του σχεδίου κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας 
καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή 
κανόνων (A6-0015/2007, εισηγήτρια: Marie-Hélène AUBERT - Verts/ALE, FR). Με το 
ψήφισμα ζητείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την υλοποίηση των 15 δράσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο κοινοτικής 
δράσης για την παράνομη, μη δηλωνόμενη και ανεξέλεγκτη αλιεία όπως συμφωνήθηκε 
το 2002. Μεταξύ άλλων συνιστώμενων δράσεων, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τα ακόλουθα μέτρα στη νομοθετική της πρόταση: τη δημιουργία ενός 
κοινοτικού νηολογίου σκαφών που επιδίδονται σε παράνομη, μη δηλωνόμενη και 
ανεξέλεγκτη αλιεία, το οποίο θα περιλαμβάνει τα σκάφη που συγκαταλέγονται στις 
μαύρες λίστες των ΠΟΔΑ, και το οποίο αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και θα καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση 
των σκαφών λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα μετανηολόγησης· κοινές ελάχιστες 
ποινές για σοβαρές παραβιάσεις θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη και θα 
πρέπει να είναι επαρκώς αποτρεπτικές· όλες οι μαύρες λίστες με αλιευτικά σκάφη και 
σκάφη μεταφοράς ιχθύων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ή των φορέων 
εκμετάλλευσής τους, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τις ΠΟΔΑ, πρέπει να δημοσιεύονται 
και να ενσωματώνονται άμεσα στο κοινοτικό δίκαιο· στα μη κοινοτικά σκάφη που 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις λίστες θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος σε 
κοινοτικούς λιμένες, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους· η νόμιμη προέλευση των ιχθύων θα πρέπει να αποδεικνύεται πριν επιτραπεί η 
εκφόρτωσή τους σε κοινοτικούς λιμένες ή η εισαγωγή τους στην ΕΕ· η Επιτροπή πρέπει 
να μεριμνήσει ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο ευθύνεται για παράνομη, μη δηλωνόμενη και 
ανεξέλεγκτη αλιεία να μην λαμβάνει οιαδήποτε μορφή βοήθειας ή επιχορήγησης από 
κοινοτικούς πόρους για οιονδήποτε κλάδο των δραστηριοτήτων του, και τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναλάβουν ανάλογη δράση σε σχέση με τη χορήγηση αντίστοιχης εθνικής 
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βοήθειας. Το ΕΚ ζητεί επίσης από την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
προπάντων αυτές με τις οποίες έχει συνάψει αλιευτικές συμφωνίες, να συμμορφωθούν 
πλήρως με τις δεσμεύσεις του διεθνούς σχεδίου δράσης που αποσκοπεί στην πρόληψη 
της παράνομης αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2007 μια ανακοίνωση και μια 
πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας. Προτάθηκαν ειδικότερα γενικοί κανόνες και όροι για τη διατήρηση 
αποτελεσματικού καθεστώτος ελέγχου από το κράτος λιμένα, για την καθιέρωση 
καθεστώτος πιστοποίησης και για την ευθυγράμμιση, σε κοινοτικό επίπεδο, των 
ανώτατων κυρώσεων που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη για σοβαρές 
παραβάσεις των κανόνων της ΚΑΠ. Η συμβολή του ΕΚ στον καθορισμό της νέας αυτής 
στρατηγικής υπήρξε ιδιαίτερη χρήσιμη και η πρόταση της Επιτροπής ενσωματώνει 
αρκετές από τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν μη νομοθετικό 
ψήφισμα του ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου 2007. Στις 5 Ιουνίου 2008, το ΕΚ ενέκρινε 
νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί 
δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (A6-0193/2008, εισηγήτρια: Marie-Hélène 
AUBERT - Verts/ALE, FR). Ο κανονισμός 1005/2008 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον 
Σεπτέμβριο του 2008 και θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010. Αποτελεί, μαζί με 
τον κανονισμό 1006/2008 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις
άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και 
για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας (βλέπε σχετικά 
το νομοθετικό ψήφισμα του ΕΚ της 10ης Απριλίου 2008, (A6-0072/2008, εισηγητής: 
Philippe MORILLON - ALDE, FR) και τον μελλοντικό κανονισμό για τη θέσπιση 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου (βλέπε κατωτέρω), βασικό στοιχείο της κοινοτικής 
πολιτικής ελέγχου της ΚΑΠ.

Τέλος, στις 22 Απριλίου 2009, το ΕΚ ενέκρινε το νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (A6-0253/2009, εισηγητής: Raul ROMEVA - Verts/ALE, ES). Το ΕΚ 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, προτείνοντας ταυτόχρονα ένα σύνολο 
τροπολογιών, οι οποίες αφορούν ειδικότερα την αναβολή έως τον Ιούλιο του 2013 της 
ημερομηνίας εφαρμογής ορισμένων διατάξεων για τα σκάφη συνολικού μήκους 10 έως 
15 μέτρων, τη θέσπιση χρηματοδοτικής συνδρομής, συγχρηματοδοτούμενης από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 80%, για την εγκατάσταση συσκευών 
παρακολούθησης των σκαφών και τη θέσπιση ηλεκτρονικών ημερολογίων, την αύξηση 
του επιτρεπόμενου περιθωρίου ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που καταγράφονται 
στα ημερολόγια από 5% σε 10%, την κατάργηση ορισμένων διατάξεων που παρέχουν 
στην Επιτροπή εξουσίες απαγόρευσης της αλιείας σε πραγματικό χρόνο, μείωσης των 
ποσοστώσεων των κρατών μελών ή άρνησης ανταλλαγής ποσοστώσεων. Όσον αφορά 
την ερασιτεχνική αλιεία, ένα θέμα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, το ΕΚ θεωρεί ότι η υπαγωγή 
της εμπορικής αλιείας σε αυστηρούς ελέγχους και όρια, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα σε 
μεγάλο βαθμό τη μη εμπορική αλιεία, θα συνιστούσε διάκριση. Σύμφωνα με την 
προτεινόμενη συμβιβαστική λύση, εκτιμά ότι, εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αξιολογήσουν 
τον αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας που πραγματοποιείται στα ύδατά τους και να 
υποβάλουν τα στοιχεία στην Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και η Επιτροπή, 
με βάση τις συμβουλές της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής 
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Αλιείας, θα αποφασίσουν ποια είδη ερασιτεχνικής αλιείας έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στα αποθέματα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, 
αναπτύσσουν σύστημα παρακολούθησης για την αλιεία με σημαντικό αντίκτυπο, βάσει 
του οποίου μπορούν να υπολογισθούν επακριβώς τα συνολικά αλιεύματα στο πλαίσιο 
της ερασιτεχνικής αλιείας για κάθε ιχθυαπόθεμα. Όταν εντοπίζεται ότι η ερασιτεχνική 
αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο, τα αλιεύματα θα καταλογίζονται στην αντίστοιχη 
ποσόστωση του κράτους μέλους σημαίας. Το κράτος μέλος θα μπορεί να καθορίζει το 
μερίδιο της εν λόγω ποσόστωσης το οποίο προορίζει αποκλειστικά για τους σκοπούς της
ερασιτεχνικής αλιείας. Η έγκριση του εν λόγω κανονισμού από το Συμβούλιο έχει 
προβλεφθεί, κατ’ αρχήν, για τους επόμενους μήνες, κατά τη διάρκεια της έβδομης 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Η πρόταση προβλέπει επίσης την παράταση της εντολής της 
Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας.

III. Η διατήρηση των πόρων

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2002, έδωσε έμφαση σε μια 
πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση της διαχείρισης της αλιείας. Προέβλεψε επίσης την 
επεξεργασία πολυετών σχεδίων ανασύστασης των αποθεμάτων που βρίσκονται εκτός 
των βιολογικών ορίων ασφάλειας και πολυετών σχεδίων διαχείρισης των λοιπών 
αποθεμάτων, καθώς και τη σταδιακή υλοποίηση μιας μεθόδου διαχείρισης της αλιείας,
βασισμένης στα οικοσυστήματα. 

Τα πολυετή σχέδια διαχείρισης των αποθεμάτων συνιστούν πλέον καθοριστικό στοιχείο 
της ΚΑΠ, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του κατά τη 
διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου επί αρκετών προτάσεων της Επιτροπής στον 
συγκεκριμένο τομέα.

 Τα σχέδια διαχείρισης και αποκατάστασης (2004-2009)

 Έκθεση MORILLON (ALDE, FR) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά 
τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων γλώσσας στη δυτική Μάγχη και 
τον Βισκαϊκό Κόλπο (A6-0050/05): νομοθετικό ψήφισμα της 14.04.2005.

 Έκθεση MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που 
αφορά τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου 
και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο (A6-
0051/05): νομοθετικό ψήφισμα της 14.04.2005.

 Έκθεση KRISTENSEN (PSE, DK) σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη 
θέσπιση σχεδίου ανασύστασης του χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της 
Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (A6-0116/05): νομοθετικό ψήφισμα 
της 23.06.2005.

 Έκθεση MAAT (PPE-DE, NL) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τη 
θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού (A6-
0140/06): νομοθετικό ψήφισμα της 16.05.2006 (στις 15.11.2005 το ΕΚ είχε ήδη 
εγκρίνει ένα μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου 
δράσης για την ανάκτηση των αποθεμάτων ευρωπαϊκού χελιού, έκθεση MAAT A6-
0284/2005).

 Έκθεση MAAT (PPE-DE, NL) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τη 
θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για την αλιεία των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας 
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και γλώσσας στη Βόρειο Θάλασσα (A6-0265/2006): νομοθετικό ψήφισμα της 
28.09.2006.

 Έκθεση CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που 
αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής 
Θάλασσας (A6-0163/2007): νομοθετικό ψήφισμα της 06.06.2007.

 Έκθεση BRAGHETTO (PPE-DE, IT) σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη 
θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό 
και στη Μεσόγειο (A6-0408/07): νομοθετικό ψήφισμα της 14.11.2007.

 Έκθεση BUSK (ALDE, DK) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά την 
τροποποίηση του κανονισμού 423/2004 όσον αφορά την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων γάδου (A6-0340/08): νομοθετικό ψήφισμα της 20.10.2008.

 Έκθεση STEVENSON (PPE-DE, UK) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που 
αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά 
της Σκωτίας (A6-0433/08): νομοθετικό ψήφισμα της 04.12.2008.

 Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου 
αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο
(CNS/2009/0029): νομοθετικό ψήφισμα της 12.03.2009, εγκριθέν στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της διαδικασίας κατεπείγοντος.

Στα προαναφερθέντα νομοθετικά ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο πρότεινε τροπολογίες 
με στόχο, ειδικότερα, τη θέσπιση μεγαλύτερης ευελιξίας στην εφαρμογή των
προβλεπόμενων στις προτάσεις της Επιτροπής κανόνων, τη μεγαλύτερη συμμετοχή του 
τομέα και των συμβουλευτικών οργάνων στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των 
αποφάσεων, τη συνεκτίμηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων καθώς και των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε τύπου αλιείας, τον περιορισμό των κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών των προβλεπόμενων μέτρων, καθώς και την επισήμανση, ενδεχομένως, των 
ελλείψεων σχετικά με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Οι τροπολογίες του ΕΚ 
αφορούσαν, ειδικότερα, ανάλογα με το σχέδιο, το μέγιστο εύρος των ετήσιων 
αποκλίσεων των TAC, τα κριτήρια καθορισμού της αλιευτικής προσπάθειας, τον αριθμό 
ημερών παραμονής στη θάλασσα, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε αυτήν 
του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου, μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου της 
εφαρμογής του συγκεκριμένου σχεδίου.

 Για μια βιώσιμη και υπεύθυνη αλιεία: κυριότερες εγκριθείσες εκθέσεις
(2004-2009)

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε θέση σε διάφορα θέματα που συνδέονται 
στενά με την προστασία και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο μιας 
αλιείας υπεύθυνης και σύμφωνης προς τις αρχές τις βιωσιμότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις, 
οι οποίες συνοδεύονταν ενίοτε από τη διεξαγωγή ακροάσεων ή/και την εκπόνηση 
μελετών και την οργάνωση συνόδων εργασίας (βλέπε παραδείγματα 8, 12 και 13)
αφορούσαν, ειδικότερα, τα εφαρμοστέα τεχνικά μέτρα και τα μέσα διαχείρισης για μια 
βιώσιμη αλιεία, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την καλύτερη προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Από τις εν λόγω εκθέσεις αναφέρουμε τις ακόλουθες:

Έκθεση FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που 
αφορά μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη 
Μεσόγειο Θάλασσα (A6-0112/05): νομοθετικό ψήφισμα της 09.06.2005 – Στο τέλος 
της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, η πρόταση της Επιτροπής απορρίφθηκε 
από την Επιτροπή Αλιείας, επειδή θεωρήθηκε ότι δεν ελάμβανε επαρκώς υπόψη την 
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ιδιαιτερότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και του στόλου της, καθώς και ότι ήταν ελλιπής 
όσον αφορά τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους. Κατά τη σύνοδο Ολομέλειας 
της 1ης Απριλίου 2004, η πρόταση δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των 
ψηφισάντων, αλλά η Επιτροπή δεν την απέσυρε, και η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε εκ 
νέου στο Κοινοβούλιο στην αρχή της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Στο πλαίσιο της 
έκθεσης αυτής, στάθηκε εφικτή η επίτευξη συμβιβασμού ώστε να θεσπισθεί μια 
ικανοποιητική διαχείριση του αλιευτικού πόρου, ιδίως όσον αφορά την αλιεία των 
θυννοειδών και τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία στην παράκτια αλιεία, καθώς
και στο ζήτημα των ελάχιστων διαστάσεων των αλιευμάτων που είναι συμβατές με το 
μέγεθος των ματιών και τα χαρακτηριστικά των επιτρεπόμενων διχτυών.

Έκθεση CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη 
διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής 
Θάλασσας, των Belts και του Sound (A6-0265/05): νομοθετικό ψήφισμα της 
13.10.2005 – Έκθεση εξαιρετικά αμφιλεγόμενη αρχικά. Στάθηκε εφικτή η εξεύρεση 
συμβιβαστικών λύσεων για τη διασφάλιση της καλύτερης διατήρησης των πόρων στη 
συγκεκριμένη περιοχή, ιδίως όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και τις ελάχιστες 
διαστάσεις των αλιευμάτων.

Έκθεση STIHLER (PSE, UK) σχετικά με την επανεξέταση ορισμένων περιορισμών 
πρόσβασης στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Περιοχές περιορισμού αλιείας Shetland 
Box και ευρωπαϊκής χωματίδας) (A6-0016/06): μη νομοθετικό ψήφισμα της 
14.02.2006) – Με την έγκριση της εν λόγω έκθεσης πρωτοβουλίας, το Κοινοβούλιο 
επιβεβαίωσε τη στήριξή του στην απόφαση της Επιτροπής να διατηρήσει τις αντίστοιχες 
περιοχές περιορισμού αλιείας Shetland Box και ευρωπαϊκής χωματίδας, σε συνέχεια 
ευρείας διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους. Η παρούσα έκθεση ανέδειξε 
επίσης τον σημαντικό ρόλο του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βόρειας 
Θάλασσας (ΠΓΣΒΘ) στη διαχείριση της αλιείας. Επομένως, η διαβούλευση με το 
ΠΓΣΒΘ θεωρείται χρήσιμη για την αξιολόγηση των ενδεχόμενων μελλοντικών 
περιορισμών αλιείας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Έκθεση FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) σχετικά με την κοινοτική θεώρηση των 
συστημάτων οικολογικής σήμανσης για αλιευτικά προϊόντα (A6-0219/06): μη 
νομοθετικό ψήφισμα της 07.09.2006 – Στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο ζήτησε την 
ταχεία θέσπιση μιας κοινοτικής προσέγγισης για την κατάρτιση συστημάτων οικολογικής 
σήμανσης των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Ταυτόχρονα, εξέφρασε 
τη λύπη του γιατί η καθυστέρηση της δράσης αυτής επέτρεψε να διαδοθούν οικολογικές 
επισημάνσεις, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές, χωρίς κανέναν δημόσιο έλεγχο, με τα 
προβλήματα αξιοπιστίας και σύγχυσης που αυτό συνεπάγεται τόσο για τους καταναλωτές 
όσο και για τους παραγωγούς. Το 2008, η Επιτροπή είχε εκφράσει την πρόθεσή της να 
υποβάλει έναν κανονισμό για την οικολογική σήμανση των αλιευτικών προϊόντων κατά 
τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, αλλά τελικά φάνηκε να αλλάζει γνώμη 
προτιμώντας μια «οριζόντια» πρόταση κοινοτικού οικολογικού σήματος (COM (2008) 
0401), η οποία κάλυπτε τα περισσότερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
αλιευτικών (βλέπε έκθεση A6-105/2009 της Επιτροπής ENVI και τη θέση που ενέκρινε 
το ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2009). Δεδομένου ότι η Επιτροπή Αλιείας 
και άλλοι παρεμβαίνοντες είχαν εκδηλώσει με σαφήνεια τις αντιρρήσεις τους στην 
προσέγγιση αυτή, επιτεύχθηκε τελικά ένας συμβιβασμός με δύο πτυχές. Αφενός, η 
Επιτροπή δεσμεύθηκε να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2009, μια «ειδική» πρόταση 
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για τη σήμανση των αλιευτικών προϊόντων, η οποία θα βεβαιώνει ουσιαστικά ότι τα 
προϊόντα προέρχονται από βιώσιμη αλιεία («από τα δίχτυα στην αποβάθρα»). Αφετέρου, 
η εφαρμογή του «οριζόντιου» κανονισμού για το οικολογικό σήμα στα αλιευτικά 
προϊόντα θα αφορά κυρίως τις συνθήκες μεταποίησης, συσκευασίας και μεταφοράς 
(«από την αποβάθρα στο πιάτο») και θα εξαρτηθεί, κατά πάσα πιθανότητα, από τα 
αποτελέσματα μιας μελέτης εφικτότητας, την οποία η Επιτροπή δεσμεύθηκε να 
εκπονήσει και να υποβάλει πριν από το τέλος του 2011.

Έκθεση FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
αειφορίας στην αλιεία της ΕΕ μέσω της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) (A6-
0298/2007): μη νομοθετικό ψήφισμα της 06.09.2007 – Η παρούσα έκθεση 
πρωτοβουλίας (στο πλαίσιο της εκπόνησης της οποίας οργανώθηκε δημόσια ακρόαση –
βλέπε παραρτήματα 8 και 14) υποστήριξε μια πολιτική αλιείας περισσότερο 
προσαρμοσμένη στη βιολογική ικανότητα των αλιευτικών πόρων που διέρχονται φάση 
ανασύστασης. Το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι η πρόταση για την καθιέρωση της ΜΒΑ δεν 
είναι αρκούντως ώριμη, υπογραμμίζοντας ειδικότερα την αναγκαιότητα θέσπισης ενός 
συστήματος πρόσβασης στους πόρους το οποίο θα λειτουργεί υπέρ της βιωσιμότητας, θα 
απλοποιεί τα τεχνικά μέσα και θα δυσχεραίνει τις απορρίψεις. Η μεγαλύτερη ευελιξία 
θεωρείται επωφελής για την ανταγωνιστικότητα του τομέα, όπου κάθε τροποποίηση στο 
σύστημα διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικώς χρηματοδοτικά επαρκείς 
μηχανισμούς αντιστάθμισης.

Έκθεση SCHLYTER (Verts/ALE, SV) σχετικά με την πολιτική μείωσης 
ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην 
ευρωπαϊκή αλιεία (A6-0495/2007): μη νομοθετικό ψήφισμα της 31.01.2008) – Η εν 
λόγω έκθεση πρωτοβουλίας θίγει ένα θεμελιώδες πρόβλημα παγκόσμιας εμβέλειας στον 
τομέα της αλιείας: τις απορρίψεις, των οποίων ο ετήσιος όγκος, που εκτιμάται μεταξύ 7 
και 27 εκατομμυρίων τόνων, αντιπροσωπεύει έως και το ένα τέταρτο των συνολικών 
αλιευμάτων. Ένας τέτοιος όγκος απορρίψεων όχι μόνον προκαλεί βλάβες στο 
περιβάλλον, αλλά και εμποδίζει την ανασύσταση των εξαντληθέντων αποθεμάτων και 
κοστίζει στην αλιευτική βιομηχανία από πλευράς χρόνου και ενέργειας. Καθώς τα αίτια 
των απορρίψεων διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο αλιείας, οι λύσεις θα πρέπει επίσης να 
είναι προσαρμοσμένες σε κάθε πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης του τομέα κλήθηκαν να εξετάσουν την εφαρμογή
κινήτρων για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών αλιείας, και ειδικότερα την 
αύξηση του αριθμού των ημερών παραμονής στη θάλασσα ή την προτιμησιακή 
πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές για τα σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία ή τη δρομολόγηση πιλοτικών σχεδίων καλά καθορισμένων και ποσοτικώς 
προσδιορισμένων για τη μείωση των απορρίψεων. Η απαγόρευση των απορρίψεων για 
έναν τύπο αλιείας θα μπορεί να εξετασθεί μόνον ελλείψει άλλων λύσεων εντός 5 ετών 
από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.

Έκθεση ATTWOOLL (ALDE, UK) σχετικά με εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της 
αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα (A6-0060/08): μη νομοθετικό ψήφισμα της
10.04.2008 – Απαντώντας σε ανακοίνωση της Επιτροπής με το ίδιο θέμα, η παρούσα 
έκθεση πρωτοβουλίας (στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκε σύνοδος εργασίας κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής Αλιείας – βλέπε παράρτημα 13), ανέδειξε τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα των συστημάτων που χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης 
βασισμένα στα αλιευτικά δικαιώματα. Παρότι αναγνωρίζει ότι πειράματα όσον αφορά τη 
διαχείριση μέσω αλιευτικών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει τέτοια 
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συστήματα, είχαν πολύ θετικές επιπτώσεις από πολλές απόψεις, το ψήφισμα 
υπογραμμίζει επίσης τον βαθμό της σχετικής πολυπλοκότητας και τις δυσκολίες που 
αυτή συνεπάγεται για τη μεταστροφή προς ένα ενιαίο σύστημα, είτε αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της εναρμόνισης των πρακτικών των κρατών μελών είτε μέσω της διαχείρισής της 
σε κοινοτικό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητο να εξακριβωθούν τα 
αποτελέσματα που ενδεχομένως να επιφέρουν οι αλλαγές όσον αφορά ειδικότερα τη 
σχετική σταθερότητα και τον ρόλο της στη διατήρηση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων 
που εξαρτώνται από την αλιεία και τον βαθμό συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας τέτοιων 
δικαιωμάτων και τις απορρέουσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η Επιτροπή 
καλείται να διενεργήσει πλήρη ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζονται 
επί του παρόντος στα κράτη μέλη. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η περίοδος συζήτησης που 
ορίστηκε είναι πολύ σύντομη και ζητεί την παράτασή της έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
δέουσα διερεύνηση και μελέτη των διαφόρων διαθέσιμων δυνατοτήτων, καθώς και των 
επιπτώσεών τους. Σημειώνεται ότι πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια εξωτερική μελέτη, η 
οποία διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σχετικά με το εν λόγω θέμα 
(μελέτη διαθέσιμη στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Έκθεση MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) σχετικά με τη διαχείριση των 
ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (A6-0103/2008): μη νομοθετικό ψήφισμα της 
08.05.2008 – Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, οργανώθηκε επίσης σύνοδος εργασίας 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αλιείας (βλέπε παράρτημα 13). Στο ψήφισμά του επί 
του θέματος, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει προγράμματα 
συλλογής επιστημονικών πληροφοριών, κάνοντας χρήση ερευνητικών σκαφών και να 
καταρτίσει κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση της αλιείας βαθέων υδάτων, καθώς και 
ανάλυση του αντικτύπου που θα μπορούσαν να έχουν στον κλάδο οι νέες μειώσεις της 
αλιευτικής προσπάθειας. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη 
εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της παράνομης αλιείας και της πώλησης παράνομων 
αλιευμάτων στις ευρωπαϊκές αγορές και να προωθήσουν μεθόδους αλιείας, οι οποίες δεν 
βλάπτουν το περιβάλλον και την οικολογική βιοποικιλότητα λόγω παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων.

Έκθεση FREITAS (PPE-DE, PT) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου
που αφορά την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής 
θάλασσας από τις δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού (A6-
0183/2008, νομοθετικό ψήφισμα της 05.06.2008) – Η εν λόγω πρόταση κανονισμού 
αποτελεί συνέχεια των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των
καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών που απειλούν τα ευπαθή θαλάσσια 
οικοσυστήματα της ανοικτής θάλασσας (ψήφισμα 61/105 της 8.12.2006). Η εγκριθείσα 
πρόταση εφαρμόζεται στα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα σε 
περιοχές που δεν υπόκεινται στη ρυθμιστική δικαιοδοσία περιφερειακής οργάνωσης 
διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), για τις οποίες απαιτείται επομένως μονομερής ρύθμιση 
εκ μέρους του κράτους σημαίας. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου αφορούσαν τον μη
καθορισμό ορίου βάθους για τη χρήση αλιευτικών εργαλείων βυθού, τον καθορισμό των 
οικείων αλιευτικών εργαλείων βυθού και την αναφορά στις εργασίες του FAO, ενώ η 
πρόταση για τη μείωση του αριθμού των παρατηρητών επί των σκαφών δεν εγκρίθηκε.

Έκθεση KINDERMANN (PSE, DE) σχετικά με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού 
σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων με σκοπό τη μείωση των αυξανομένων ζημιών 
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που προκαλούν οι κορμοράνοι στα αποθέματα αλιευμάτων, στην αλιεία και στην 
υδατοκαλλιέργεια (A6-0434/08, μη νομοθετικό ψήφισμα της 04.12.2008) – Ο 
πληθυσμός των κορμοράνων αυξήθηκε έντονα τα τελευταία έτη, προκαλεί μόνιμες 
ζημίες σε υδατοκαλλιέργειες και στα αποθέματα πολλών ειδών άγριων ψαριών στα 
εσωτερικά ύδατα και στις ακτές πολλών κρατών μελών. Στην παρούσα έκθεση 
πρωτοβουλίας, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις δημοσιονομικές προσπάθειες και τις προσπάθειες συνεργασίας σε 
επιστημονικό και διοικητικό επίπεδο για την κατάρτιση ενός πανευρωπαϊκού σχεδίου 
διαχείρισης των αποθεμάτων κορμοράνων. Η συλλογή αξιόπιστων και γενικώς 
αποδεκτών στοιχείων για τους πληθυσμούς αυτούς θεωρείται το πρώτο απαραίτητο βήμα 
στην προοπτική της τακτικής παρακολούθησης των εν λόγω πτηνών, για την επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ των μέτρων προστασίας του συγκεκριμένου είδους και εκείνων που 
μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία των άγριων ψαριών στα εσωτερικά ύδατα και 
τη βιωσιμότητα των υδατοκαλλιεργειών.

Έκθεση GUERREIRO (GUE/NGL, PT) σχετικά με την ΚΑΠ και την προσέγγιση
διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα (A6-0485/2008): μη νομοθετικό 
ψήφισμα της 13.01.2009 – Οργανώθηκε σύνοδος εργασίας σχετικά με το θέμα αυτό, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αλιείας (βλέπε παράρτημα 13). Στο ψήφισμά του, το 
οποίο συνδέεται με τη συζήτηση σχετικά με την ενδεχόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, το 
ΕΚ υπογράμμισε ότι κάθε αλιευτική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές διστάσεις μέσω μιας ολοκληρωμένης και ισόρροπης 
προσέγγισης. Η ικανοποίηση των επισιτιστικών αναγκών κάθε κράτους μέλους, η 
διασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα της αλιείας και των αλιευτικών κοινοτήτων και 
η διατήρηση της βιωσιμότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων δεν θεωρούνται 
ασυμβίβαστοι στόχοι. Το ΕΚ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σε ό,τι αφορά το 
ενδεχόμενο τυχόν τροποποίησης της ΚΑΠ που να προωθεί τη συγκέντρωση της 
αλιευτικής δραστηριότητας, κυρίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης στους πόρους, και
επισημαίνει ότι η μείωση και η συγκέντρωση ποσοστώσεων σε ορισμένους παράγοντες 
δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, παρά ευνοεί τη 
συγκέντρωση της εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
μελετήσει διάφορα μέσα διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, διασφαλίζοντας ότι δεν θα 
τροποποιηθούν τα υφιστάμενα μέσα όσο δεν θα υπάρχει εναλλακτική λύση η οποία θα 
εξασφαλίζει καταλληλότερη διαχείριση των πόρων. Επίσης, το ΕΚ θεωρεί επιτακτική τη 
διατήρηση της παρέκκλισης πρόσβασης στα χωρικά ύδατα, στο ελάχιστο, έως τα 12 
μίλια, ως μέσο προώθησης της βιωσιμότητας των παράκτιων θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, των παραδοσιακών δραστηριοτήτων αλιείας και της επιβίωσης των 
αλιευτικών κοινοτήτων και ζητεί να αποκτήσει η εν λόγω παρέκκλιση μόνιμο 
χαρακτήρα. Θεωρεί επίσης ανάρμοστη την ενιαία μέτρηση της αλιευτικής προσπάθειας, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των αλιευτικών στόλων και των 
αλιευτικών μέσων καθώς και ότι ο έλεγχος της αλιευτικής προσπάθειας οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη τα διάφορα είδη, τα διάφορα αλιευτικά μέσα και τον εκτιμώμενο 
αντίκτυπο των αλιευμάτων επί των αποθεμάτων του κάθε είδους. Το ΕΚ συμπεραίνει 
ειδικότερα ότι ένας από τους πρώτους στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
της διαχείρισης της αλιείας είναι η επιστημονική εκτίμηση για το αν υπάρχουν, και ποιοι 
είναι, οι αλιευτικοί στόλοι των οποίων η δραστηριότητα έχει προσλάβει υπερβολικές 
διαστάσεις και οι πόροι οι οποίοι υφίστανται αλόγιστη εκμετάλλευση, προκειμένου να 
υιοθετηθούν κατάλληλα ειδικά μέτρα.
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Έκθεση VISSER (PPE-DE, NL) σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τη 
διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων (A6-0206/2009, νομοθετικό 
ψήφισμα της 22.04.2009) – Στόχος της εν λόγω πρότασης είναι η απλοποίηση του 
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Η 
προτεινόμενη προσέγγιση αφορά την έγκριση ενός κανονισμού-πλαισίου του 
Συμβουλίου, ο οποίος θα περιέχει γενικές αρχές και διατάξεις και τον οποίο θα 
ακολουθήσουν συμπληρωματικοί κανονισμοί της Επιτροπής που θα περιέχουν ειδικούς 
τεχνικούς κανόνες για κάθε περιοχή που υπάγεται σε περιφερειακό γνωμοδοτικό 
συμβούλιο (ΠΓΣ). Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, η Επιτροπή Αλιείας οργάνωσε 
δημόσια ακρόαση και ζήτησε την εκπόνηση μελέτης (παραρτήματα 8 και 12). Το ΕΚ
ενέκρινε τροπολογίες, με τις οποίες πρότεινε, ειδικότερα, πιο ευέλικτες διατάξεις σχετικά 
με τους συνδυασμούς διχτυών και προσδιόρισε ένα σύνολο θεμάτων επί των οποίων το 
Συμβούλιο (και όχι η Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαδικασιών επιτροπολογίας) θα πρέπει 
να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις. Σύμφωνα με μια άλλη τροπολογία, το Συμβούλιο 
πρέπει να εγκρίνει, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 της Συνθήκης, τα εφαρμοστέα ειδικά μέτρα στις επιμέρους 
περιφέρειες που αντιστοιχούν στα διάφορα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια 
(ΠΓΣ). Οι τροπολογίες του ΕΚ απηχούν το μέλημά του να εξασφαλίσει ότι η συχνότερη 
προσφυγή σε μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιτροπολογίας θα περιορισθεί σε 
στοιχεία μη ουσιώδη και με καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και δεν θα θίγει ούτε την ύπαρξη
γενικών ομοιόμορφων κανόνων που δεν εισάγουν διακρίσεις ούτε τη θεσμική 
νομοθετική ισορροπία.

IV. Για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του 
τομέα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η οικονομική κατάσταση πολλών αλιευτικών 
επιχειρήσεων επιδεινώθηκε, λόγω του συνδυασμού διαφόρων παραγόντων, και 
ειδικότερα της μείωσης των αλιευμάτων που οφείλεται στην κακή κατάσταση των 
αλιευτικών πόρων και στους περιορισμούς πρόσβασης σε ορισμένους εξ αυτών, της 
αύξησης του κόστους που συνδέεται με την τιμή των καυσίμων, της στασιμότητας των 
τιμών πρώτης πώλησης και της εξέλιξης των αγορών, οι οποίες υφίστανται τον 
αντίκτυπο των εισαγωγών από τρίτες χώρες, της αυξανόμενης συγκέντρωσης στο 
επίπεδο της διανομής και της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σε αρκετές από τις εκθέσεις πρωτοβουλίας που εκπόνησαν τα μέλη της, η Επιτροπή 
Αλιείας έλαβε υπόψη την κατάσταση αυτή και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
λάβει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για τον περιορισμό 
των συνεπειών τους, καθώς και να βρει λύσεις που θα επιτρέψουν τη διατήρηση της
βιωσιμότητας του τομέα.

Στο μη νομοθετικό ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση 
της οικονομικής κατάστασης του κλάδου της αλιείας (A6-0266/2006, εισηγητής:
Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT), το ΕΚ πρότεινε τη λήψη συγκεκριμένων και 
άμεσων μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και 
ειδικότερα: τη δημιουργία ταμείου εγγυήσεων, συγχρηματοδοτούμενου σε κοινοτικό 
επίπεδο και ικανού να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών των καυσίμων, και τη 
χορήγηση στις ενδιαφερόμενες αλιευτικές επιχειρήσεις προσωρινής αντισταθμιστικής 
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αποζημίωσης· τη χορήγηση φορολογικών απαλλαγών προκειμένου ειδικότερα να 
εξασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα του στόλου της ΕΕ που αλιεύει εκτός των 
κοινοτικών υδάτων· την επείγουσα αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων των 
ελάχιστων ενισχύσεων για τον τομέα της αλιείας. Μεταξύ αυτών των μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων μέτρων, το ΕΚ προτείνει στο ψήφισμά του ένα «συνολικό σχέδιο 
με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του στόλου». Το ΕΚ θεωρεί ότι το νέο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί ενισχύσεις για την 
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, κατά προτεραιότητα στην 
παράκτια ή στην με παραδοσιακά μέσα αλιεία μικρής έκτασης, και χαρακτηρίζει 
ειδικότερα ανεπαρκείς τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται για 
τον τομέα της αλιείας. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με στόχο τη 
δημιουργία ενός κοινοτικού προγράμματος στήριξης της παράκτιας και με παραδοσιακά 
μέσα αλιείας μικρής έκτασης. Το ΕΚ εκτιμά επίσης ότι είναι θεμελιώδης η λήψη μέτρων 
για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και άναρχης αλιείας, η 
προώθηση της έρευνας και επενδύσεων που θα συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης του τομέα της αλιείας, η υποβολή προτάσεων αναθεώρησης της ΚΟΑ για 
τα προϊόντα αλιείας, κυρίως με τη θέσπιση μηχανισμών οι οποίοι θα επιτρέψουν τη 
βελτίωση των τιμών κατά την πρώτη πώληση και την προώθηση δίκαιης και κατάλληλης 
κατανομής της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα αξίας και η στήριξη της συμμετοχής 
των αλιέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της ΚΑΠ, ιδίως μέσω των 
περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων. Της παρούσας έκθεσης προηγήθηκαν, τον 
Μάιο και τον Ιούνιο του 2006, δημόσιες ακροάσεις οι οποίες οργανώθηκαν από την 
Επιτροπή Αλιείας και αφορούσαν η πρώτη την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
στόλου ενόψει της αύξησης της τιμής των καυσίμων και η δεύτερη την οικονομική 
κατάσταση του τομέα (βλέπε παραρτήματα 8 και 14).

Ορισμένες ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού σε 
άλλες ειδικότερες εκθέσεις, όπως, λόγου χάρη, η έκθεση σχετικά με την παράκτια 
αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς παράκτιας αλιείας (A6-
0141/2006, εισηγητής: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL) και η έκθεση σχετικά με τα 
δίκτυα γυναικών: αλιεία, γεωργία και διαφοροποίηση (A6-0341/2005, εισηγήτρια: 
Elspeth ATTWOOLL - ALDE, UK), βάσει των οποίων εγκρίθηκαν αντίστοιχα μη 
νομοθετικά ψηφίσματα στις 15 Μαΐου 2006 και στις 15 Δεκεμβρίου 2005. Η πρώτη από 
τις εκθέσεις αυτές αναδεικνύει τη ζωτική σημασία της παράκτιας αλιείας, ιδίως για την 
κοινωνικοοικονομική επιβίωση των παράκτιων κοινοτήτων στο σύνολό τους. Επίσης, το 
ΕΚ αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο των γυναικών στον κλάδο της παράκτιας αλιείας 
και ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει συστηματικά υπόψη στις πρωτοβουλίες της τη 
διάσταση του φύλου και της ισότητας ανδρών και γυναικών. Στη δεύτερη από τις 
εκθέσεις αυτές, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει τους κατάλληλους διαύλους 
για την αύξηση και τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών στους διάφορους κλάδους που εντάσσονται στον αλιευτικό τομέα ή 
σχετίζονται με αυτόν. Στο πλαίσιο των δύο αυτών εκθέσεων οργανώθηκαν δημόσιες 
ακροάσεις (βλέπε παραρτήματα 8 και 14). Κατά τη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου
2008, παρουσιάσθηκε στα μέλη μια μελέτη την οποία είχε ζητήσει η Επιτροπή Αλιείας 
σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 
(βλέπε επίσης παράρτημα 11.2).

Η επιδείνωση της διαρθρωτικής κρίσης του τομέα, λόγω ειδικότερα της έντονης αύξησης 
των τιμών των καυσίμων στη διάρκεια μεγάλου μέρους του έτους, οδήγησε το 2008 σε 
πολλές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ορισμένα κράτη μέλη. Η Επιτροπή Αλιείας
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αντέδρασε ταχέως με την οργάνωση μικρών δημόσιων ακροάσεων (τον Φεβρουάριο και 
τον Ιούνιο του 2008), καθώς και με την έγκριση μιας προφορικής ερώτησης προς το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία παρουσιάσθηκε στην Ολομέλεια, σε συνέχεια της 
οποίας εγκρίθηκε, στις 19 Ιουνίου 2008, ένα ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την κρίση 
στον τομέα της αλιείας εξ αιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων. Σε αυτό το 
ψήφισμα, το ΕΚ επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στα αιτήματα για επιτάχυνση των 
διαδικασιών που θα επιτρέψουν την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων, την 
αναθεώρηση προς τα πάνω του ποσού της ελάχιστης ενίσχυσης, τη χορήγηση 
φορολογικών ελαφρύνσεων και μειώσεων του εργασιακού κόστους για τα κοινοτικά 
σκάφη που δραστηριοποιούνται εκτός των κοινοτικών υδάτων, την ταχεία έγκριση από 
το Συμβούλιο του κανονισμού για τον έλεγχο της παράνομης, αδήλωτης και άναρχης 
αλιείας και την παρουσίαση από την Επιτροπή της πρότασης για τη μεταρρύθμιση της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας στην κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Στο ψήφισμα επαναλαμβάνεται επίσης το αίτημα ενίσχυσης της 
στήριξης στα ερευνητικά σχέδια που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του τομέα της αλιείας.

V. Διαρθρωτικά μέτρα

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Το 2005, η Επιτροπή Αλιείας οργάνωσε δύο δημόσιες ακροάσεις σχετικά με τη 
νομοθετική πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ): τη δημόσια ακρόαση 
της 1ης Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των αρμόδιων για την αλιεία 
εθνικών αρχών και τη δημόσια ακρόαση της 29ης Μαρτίου με εκπροσώπους των 
ιχθυοβιομηχανιών (βλέπε παραρτήματα 8 και 14).

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προβλέπεται για το ΕΤΑ 
στη συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές (2007-2013). Στο νομοθετικό 
ψήφισμα της 24ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά το 
ΕΤΑ (A6/0217/2005, εισηγητής: David CASA - PPE-DE, MT), το ΕΚ πρότεινε τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς τους αλιείς. Παρότι 
ενέκρινε τη βασική αρχή της εν λόγω μεταρρύθμισης, δηλαδή τη διατήρηση των 
αλιευτικών πόρων, το ΕΚ θεώρησε ότι πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ο 
κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος. 

Ορισμένα θέματα αποτέλεσαν αντικείμενο συμβιβασμού: η οριστική απόσυρση των 
αλιευτικών σκαφών, η χρηματοδότηση του αλιευτικού εξοπλισμού και οι επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια. Όσον αφορά την απόσυρση των σκαφών, η Επιτροπή πρότεινε
να χορηγηθούν οι δημόσιες ενισχύσεις για τη διάλυση ή για την τροποποίηση των 
σκαφών για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Το ΕΚ επιθυμεί τη διεύρυνση του πεδίου της 
πολιτικής αυτής. Κατά την άποψή του, οι δημόσιες επιδοτήσεις πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τη διάλυση των πλοίων αλλά και για την τροποποίησή τους για 
δραστηριότητες εκτός της αλιείας, για δημιουργία κοινών επιχειρήσεων («joint
ventures») ή για εξαγωγή, υπό τον όρο ότι τα σκάφη δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για 
αλιεία. Οι βουλευτές προτείνουν να συνεισφέρει το ΕΤΑ στη χρηματοδότηση συνολικών 
πριμοδοτήσεων για τα πληρώματα των σκαφών που πρόκειται να διακόψουν τη 
δραστηριότητά τους. Επίσης, το ΕΚ προτείνει να μπορούν να χορηγηθούν οι δημόσιες 
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ενισχύσεις για την ανανέωση του στόλου, μεταξύ άλλων, για τη χρήση πιο επιλεκτικών 
τεχνικών και συστημάτων εντοπισμού των σκαφών, καθώς και για τη βελτίωση της 
ασφάλειας επί των σκαφών, των συνθηκών εργασίας και υγιεινής, εφόσον τα εν λόγω 
μέτρα δεν συνεπάγονται καμία αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας. Όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση του αλιευτικού εξοπλισμού, εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα 
μικρά και στα παλαιότερα σκάφη. Τα κονδύλια αναμένεται να χρησιμεύσουν για την 
ανανέωση του στόλου με σκοπό την αντικατάσταση των σκαφών μέσου μήκους κάτω 
των 12 μέτρων και των τρατών ηλικίας άνω των 20 ετών, που πλέον δεν μπορούν να 
πλέουν με απόλυτη ασφάλεια. Στο ίδιο ψήφισμα, το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια πρέπει να εγκριθούν εντός προθεσμίας έξι μηνών, και όχι τριών, 
προθεσμία η οποία δεν επιτρέπει την επεξεργασία μεσοπρόθεσμου σχεδίου. Οι ανάγκες 
της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επεξεργασία των εν λόγω 
εθνικών σχεδίων, όπως επίσης και η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων. Για την υδατοκαλλιέργεια, το ΕΚ προτείνει να χρηματοδοτήσει το ΕΤΑ τις 
επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα μέρη της αλυσίδας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης 
της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων, της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη 
μυδοκαλλιέργεια. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων αλιευτικών 
περιοχών, το ΕΚ απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής, η οποία περιόριζε την 
παρέμβαση του ΕΤΑ στους δήμους άνω των 100 000 κατοίκων. Για την ενίσχυση των 
νεαρών αλιέων, προτείνει την καταβολή ατομικών πριμοδοτήσεων στα άτομα ηλικίας 
κάτω των 35 ετών, τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι εργάσθηκαν επί πέντε 
τουλάχιστον έτη (ή παρακολούθησαν αντίστοιχη κατάρτιση) και τα οποία γίνονται για 
πρώτη φορά ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες μεταχειρισμένης τράτας. 

 Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και το δίκαιο της θάλασσας

Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών 
μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του 
Δικαίου της Θάλασσας θεσπίζει το πλαίσιο των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων για την 
εφαρμογή της ΚΑΠ, συμπληρώνοντας έτσι την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Στόχος της είναι η συγκέντρωση των υφιστάμενων 
νομικών πράξεων, ώστε να καταστούν οι κοινοτικές χρηματοδοτικές παρεμβάσεις πιο 
αποτελεσματικές, πιο διαφανείς και πιο εύκολες στη διαχείρισή τους, τόσο για την 
Κοινότητα όσο και για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους λοιπούς 
δικαιούχους. Στο νομοθετικό ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 2005 (A6-0340/2005, 
εισηγήτρια: Catherine STIHLER - PSE, UK) σχετικά με την εν λόγω πρόταση 
κανονισμού, το ΕΚ θεσπίζει μια σειρά από νέες διατάξεις, ώστε να διασφαλισθεί ότι το 
κείμενο θα περιέχει ρητά τους στόχους των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων, δηλαδή 
τη συμβολή στην ορθολογιστική και βιώσιμη εκμετάλλευση των πλεονασμάτων των 
ενάλιων πόρων των παράκτιων κρατών, τη βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής 
γνώσεως των συγκεκριμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συμβολή στην 
καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τη συμβολή στην 
εφαρμογή στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και την ενθάρρυνση 
καλύτερης σε παγκόσμια κλίμακα διαχείρισης της αλιείας σε οικονομικό και πολιτικό 
επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων. 

 Ειδική προσωρινή δράση για την ενθάρρυνση της αναδιάρθρωσης των στόλων
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Στις 8 Ιουλίου 2008 η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση 
ειδικής προσωρινής δράσης για την ενθάρρυνση της αναδιάρθρωσης των 
ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, η οποία 
υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης 
διαδικασίας κατεπείγοντος ώστε να καταστεί εφικτή η ενδεχόμενη πολιτική συμφωνία 
στο Συμβούλιο στις 15 Ιουλίου. Ακολουθώντας τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας, 
το ΕΚ μπόρεσε να αντιδράσει ταχέως, αποδεχόμενο προς το συμφέρον του κλάδου την
αίτηση κατεπείγοντος και εγκρίνοντας τη δέσμη των προτεινόμενων μέτρων μέσω του
νομοθετικού ψηφίσματος της 10ης Ιουλίου 2008 (βλέπε επίσης σημείο IV ανωτέρω). Ο 
κανονισμός 744/2008 της 24ης Ιουλίου 2008, ο οποίος περιέχει τα εν λόγω μέτρα,
βασίζεται κυρίως σε προσωρινές παρεκκλίσεις στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Αλιείας και θα παραμείνει σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) της Κοινότητας – στις οποίες περιλαμβάνονται, 
σύμφωνα με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, οι Αζόρες, η Μαδέρα, οι 
Κανάριοι Νήσοι και τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα – αποτέλεσαν αντικείμενο 
ιδιαίτερης προσοχής στην Επιτροπή Αλιείας κατά τη διάρκεια της έκτης 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Κατά την περίοδο 2004-2009, η Επιτροπή Αλιείας εκπόνησε 
δύο νομοθετικές εκθέσεις οι οποίες αφορούν ειδικά την αλιεία στις περιοχές αυτές, 
καθώς και δύο γνωμοδοτήσεις προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο δύο εκθέσεων πρωτοβουλίας της εν λόγω επιτροπής (βλέπε παράρτημα 5 και
εκθέσεις της Επιτροπής REGI A6-0246/2005 και A6-0158/2008, συντάκτες 
γνωμοδότησης Duarte FREITAS - PPE-DE, PT και Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, 
PT).

Δύο αντιπροσωπείες της Επιτροπής Αλιείας μετέβησαν επίσης σε δύο από τις περιοχές 
αυτές: στη Μαρτινίκα το 2007 και στη Μαδέρα το 2008 (βλέπε παράρτημα 9).

Στις 26 Απριλίου 2007, το ΕΚ ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το νομοθετικό του
ψήφισμα (A6-0083/2007, εισηγητής: Duarte FREITAS - PPE-DE, PT), εγκρίνοντας,
με την επιφύλαξη τροπολογιών, την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά 
τη θέσπιση από το 2007 έως το 2013 καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους που συνεπάγεται για την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας ο εξόχως 
απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των 
γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν (παράταση του καθεστώτος 
αντιστάθμισης που δρομολογήθηκε αρχικά το 1992). Στο ψήφισμά του το ΕΚ προτείνει, 
διατηρώντας παράλληλα τους συντελεστές αναλογίας που ισχύουν μεταξύ των κρατών 
μελών, την αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή από 
15 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να ληφθεί υπόψη 
η αύξηση του κόστους μεταφοράς και των συναφών δαπανών, που παρατηρούνται 
κυρίως μετά το 2003 συνεπεία της σημαντικής αύξησης των τιμών του πετρελαίου που 
επιβαρύνουν περαιτέρω το επιπλέον κόστος λόγω του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα. 
Το ΕΚ επαναλαμβάνει ότι το καθεστώς που θεσπίσθηκε δεν πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένο, στον βαθμό που ο στόχος του είναι η υπέρβαση των μόνιμων 
διαρθρωτικών περιορισμών που συνδέονται με τον εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα. 
Επιπλέον, η αντιστάθμιση δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο κόστος μεταφοράς 
και δεν πρέπει να περιορίζεται σε 75% του εν λόγω κόστους. Ειδικότερα, πρέπει να είναι 
εφικτή η χορήγηση της αντιστάθμισης για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη 
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μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, στον βαθμό που δεν συνιστά σώρευση 
κοινοτικών ενισχύσεων – πρόκειται, επί παραδείγματι, για έλαια, αλάτι και άλλα 
συστατικά που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση των ψαριών. Το ΕΚ εισήγαγε επίσης 
λεπτομερέστερες απαιτήσεις όσον αφορά τις διατάξεις για την ανιχνευσιμότητα ώστε να 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αντισταθμίσεων μόνον τα νόμιμα αλιευτικά 
προϊόντα.

Στις 21 Οκτωβρίου 2008, το Κοινοβούλιο ενέκρινε, με την επιφύλαξη τροπολογιών, την 
πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι 
νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές (A6-0388/2008, εισηγητής: Pedro 
GUERREIRO - GUE/NGL, PT). Δεδομένου ότι ο στόλος των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών απαρτίζεται στην πλειονότητά του από πεπαλαιωμένα σκάφη, ηλικίας ενίοτε 
άνω των 30 ετών, το ΕΚ εκτιμά ότι καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση κοινοτικής 
ενίσχυσης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των στόλων αυτών, ειδικότερα του 
στόλου παράκτιας αλιείας, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες συντήρησης των 
αλιευμάτων και οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των επαγγελματιών του κλάδου 
στις περιοχές αυτές. Τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό 
πρέπει, σύμφωνα με το ΕΚ, να συνεκτιμούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα της αλιείας 
στις περιοχές αυτές. Επίσης, το ΕΚ προτείνει τη χορήγηση μιας πιο ρεαλιστικής 
προθεσμίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκει η πρόταση της 
Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη δυναμικότητα των ναυπηγείων, η 
αρχικώς προταθείσα παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 φαίνεται ανεπαρκής και 
έτσι το ΕΚ προτείνει παράταση τριών ετών (31 Δεκεμβρίου 2008 – 31 Δεκεμβρίου
2011). Η προθεσμία που πρότεινε το Κοινοβούλιο ενσωματώθηκε στον κανονισμό 
1207/2008 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008.

VI. Η κοινή οργάνωση αγορών (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διατύπωσε επανειλημμένως την άποψή του σχετικά με τα προβλήματα που 
συνδέονται με την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως στο πλαίσιο των μη νομοθετικών ψηφισμάτων της 28ης
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου της 
αλιείας και της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την κρίση στον τομέα της αλιείας εξ αιτίας 
της ανόδου των τιμών των καυσίμων (βλέπε σημείο IV ανωτέρω). Στις 12 Δεκεμβρίου 
2007, το ΕΚ ενέκρινε ένα μη νομοθετικό ψήφισμα το οποίο αφορούσε ειδικά την ΚΟΑ 
στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (A6-0467/2007, εισηγητής:
Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

Στο τελευταίο αυτό ψήφισμα, το ΕΚ υποστηρίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια ευρεία 
αναθεώρηση της ΚΟΑ των προϊόντων αλιείας για να αυξηθεί η συμβολή της στην 
εξασφάλιση του εισοδήματος του τομέα, τη σταθερότητα των αγορών, τη βελτίωση της 
εμπορίας των αλιευμάτων και να μεγεθυνθεί η προστιθέμενη αξία της. Στο ψήφισμα 
υπογραμμίζεται επίσης ότι η συμβολή της ΚΟΑ των προϊόντων αλιείας στον τομέα 
μειώθηκε, κυρίως μετά την αναθεώρηση του 2000, και το ΕΚ εκτιμά ότι η αντιστροφή 
της κατάστασης αυτής, κυρίως μέσω μιας σημαντικής αύξησης των πόρων, πρέπει να 
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αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους μιας μελλοντικής αναθεώρησης της ΚΟΑ 
των προϊόντων αλιείας. Το ΕΚ θεωρεί ότι η ΚΟΑ των αλιευτικών προϊόντων δεν 
συνέβαλε επαρκώς στη βελτίωση των τιμών πρώτης πώλησης, οι οποίες παρέμειναν 
στάσιμες, ακόμη και μειώθηκαν από το 2000, ούτε στην καλύτερη κατανομή της 
προστιθέμενης αξίας σε ολόκληρη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας. Το ΕΚ εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να συμβάλουν στον 
εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία υποδομών στήριξης των παραγωγών κατά την 
παραγωγή/εμπορία, όπως μονάδες ψύξης, μεταποίησης, μεταφοράς και 
εμπορίας/διανομής. Το ΕΚ ζητεί επίσης από την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία 
οικολογικής πιστοποίησης των αλιευτικών προϊόντων (βλέπε σημείο III ανωτέρω), για 
την εξασφάλιση θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών παραγόντων, 
εντός και εκτός ΕΕ. Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των 
εισαγόμενων προϊόντων στις τιμές πρώτης πώλησης και ζητεί από την Επιτροπή να είναι 
αυστηρότερη στην αξιολόγηση των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων, ιδίως στην 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
Εξάλλου, το ΕΚ θεωρεί απαραίτητο να εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα αλιείας 
τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά οι ίδιοι κανόνες και απαιτήσεις 
με αυτούς που ισχύουν για τα κοινοτικά προϊόντα αλιείας.

Η Επιτροπή Αλιείας οργάνωσε στις 5 Νοεμβρίου 2008 μια δημόσια ακρόαση σχετικά με 
ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ΚΟΑ, τις οργανώσεις παραγωγών, με τη συμμετοχή 
έξι προσκεκλημένων που εκπροσωπούσαν διαφορετικές οργανώσεις, καθώς και ενός 
εκπροσώπου της AEOP (Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών), και την 
παρουσίαση δύο εξωτερικών μελετών, εκ των οποίων μία αφορούσε τη διαδικασία 
διαμόρφωσης των τιμών των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (βλέπε
παραρτήματα 8, 12 και 14).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2009
πρόταση για μια νέα μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον τομέα των προϊόντων της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω μεταρρύθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία στο
πλαίσιο της εξέλιξης των κοινοτικών και παγκόσμιων αγορών και της σημαντικής 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που βιώνει ο κλάδος. Σημειώνεται ότι δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα μια εξωτερική μελέτη αξιολόγησης, η οποία διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής, σχετικά με την ΚΟΑ των προϊόντων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (μελέτη διαθέσιμη στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). Η Επιτροπή 
ανακοίνωσε επίσης, τον Ιούλιο του 2008, την επιθυμία της να θεσπίσει ένα σύστημα 
επιτήρησης των τιμών και να ενθαρρύνει μέτρα αγοράς στο πλαίσιο της ΚΟΑ με στόχο,
ειδικότερα, την προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση, τη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων και τη μεγιστοποίηση της αξίας πρώτης πώλησης των αλιευμάτων.

VII. Προς μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Στις 7 Ιουνίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο της με 
τίτλο «Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα 
για τους ωκεανούς και τις θάλασσες» και δρομολόγησε μια ευρεία διαβούλευση σχετικά 
με τη νέα αυτή προσέγγιση. Στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας «συνδεδεμένης 
επιτροπής» (άρθρο 47 του Κανονισμού του ΕΚ) με την ορισμένη ως αρμόδια επί της 
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ουσίας επιτροπή (Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού), η Επιτροπή Αλιείας, 
εκπροσωπούμενη από τον από κοινού συντάκτη γνωμοδότησης, Struan STEVENSON 
(PPE-DE, ΗΒ), συμμετέσχε σε ομάδα εργασίας η οποία συγκέντρωσε όλες τις 
ενδιαφερόμενες επιτροπές (επιτροπές TRAN, PECH, ENVI, REGI και ITRE) με σκοπό 
την επίτευξη συναίνεσης επί της τελικής έκθεσης (TRAN A6-0235/2007). 
Πραγματοποιήθηκε μια κοινή δημόσια ακρόαση στις 20 Μαρτίου 2007, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων των διαφόρων τομέων. Η γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αλιείας εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2007.

Στο μη νομοθετικό ψήφισμα της 15ης Ιουνίου 2007 σχετικά με μια μελλοντική 
θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες, το ΕΚ θεωρεί ευπρόσδεκτη μια θαλάσσια πολιτική που 
αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των πολιτικών, ενεργειών και αποφάσεων σε σχέση με τις 
θαλάσσιες υποθέσεις και που προωθεί τον καλύτερο συντονισμό, περισσότερο ανοικτό 
πνεύμα και αυξημένη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, των οποίων οι 
ενέργειες έχουν επιπτώσεις στους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. Διαπιστώνει 
ότι, καθώς η αλιεία είναι ένας έντονα ρυθμιζόμενος οικονομικός τομέας, πρέπει να 
ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα μεταφραστούν σε σωστές 
πρακτικές και σε καλά αποτελέσματα. Θεωρεί επίσης ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί 
η βιωσιμότητα, επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι πολυποίκιλοι παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, τα 
αρπακτικά, η ρύπανση, η εξερεύνηση και η γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα 
θαλάσσια αιολικά πάρκα και οι αμμοχαλικοληψίες. Στο προαναφερθέν ψήφισμα, το ΕΚ 
εκφράζει την άποψή του σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως η παράκτια πολιτική και η
διαμόρφωση των παράκτιων ζωνών, η δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων 
περιοχών, η ερμηνεία της αρχής της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), η 
καταπολέμηση των απορρίψεων και της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, ένα 
χαρτογραφικό/χωροταξικό πρόγραμμα για τα κοινοτικά ύδατα, η βιώσιμη ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας και η χρηματοδότηση της θαλάσσιας πολιτικής.

Στις 3 Απριλίου 2008, η Επιτροπή Αλιείας ενέκρινε μια δεύτερη γνωμοδότηση 
(συντάκτης γνωμοδότησης: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT) προς την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού στο πλαίσιο της έκθεσης πρωτοβουλίας της τελευταίας 
σχετικά με μια νέα ανακοίνωση της Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (έκθεση TRAN A6- 0163/2008).

Στο πιο πρόσφατο ψήφισμα της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακτίων ζωνών 
στην Ευρώπη, το ΕΚ εκτιμά, στο πλαίσιο της έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής 
Αλιείας (A6-0286/2008, εισηγητής: Ιωάννης ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ, PPE-DE, ΕΛ), ότι οι 
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να ενταχθούν σε μια εγκάρσια 
προσέγγιση σχετικά με όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες που ασκούνται στις εν λόγω 
ζώνες και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των εν λόγω ζωνών, ιδίως στους κόλπους 
διασυνοριακών ομάδων με κεντρικό αντικείμενο τη θάλασσα.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής στον τομέα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 
περιγράφει αναλυτικά μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων ενός 
οδικού χάρτη για τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα κράτη μέλη, ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου πόλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων («clusters»), ενός ευρωπαϊκού 
δικτύου θαλάσσιας έρευνας και ενός ευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης. Η 
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ενσωμάτωση της ΚΑΠ στο συνολικό πλαίσιο της πολιτικής αυτής είναι ένα από τα 
θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη μελλοντική μεταρρύθμιση 
της ΚΑΠ (βλέπε επίσης σημεία XI και XIV κατωτέρω).

VIII. Η διακυβέρνηση

Τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ) προβλέπονται στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2002, και το νομοθετικό 
τους πλαίσιο θεσπίσθηκε στα άρθρα 31 και 32 του βασικού κανονισμού 2371/2002/ΕΚ 
του Συμβουλίου. Δημιουργήθηκαν ώστε να παράσχουν τη δυνατότητα στην ΚΑΠ να 
επωφεληθεί των γνώσεων και της πείρας των αλιέων και άλλων ενδιαφερομένων και να 
συνεκτιμηθούν οι διάφορες υφιστάμενες καταστάσεις στα κοινοτικά ύδατα. Στο τέλος 
της πέμπτης κοινοβουλευτικής περιόδου, το ΕΚ εξέφρασε την άποψή του επί της 
πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση των ΠΓΣ στο πλαίσιο της ΚΑΠ
(απόφαση 2004/585/ΕΚ) στο ψήφισμά του της 1ης Απριλίου 2004 (A5-0167/2004, 
εισηγητής: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL).

Κατά τη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου, το ΕΚ ενέκρινε δύο ψηφίσματα 
που αφορούσαν ειδικότερα τα ΠΓΣ, αλλά αναφορές στον σημαντικό ρόλο των 
συμβουλευτικών αυτών οργάνων περιέχονται σε πολλά άλλα ψηφίσματα, νομοθετικά ή 
μη. Το πρώτο εξ αυτών χρονολογείται από τις 26 Απριλίου 2007 (A6-0078/07, 
εισηγήτρια: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, UK) και εγκρίνει την πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/585/ΕΚ ώστε να θεωρούνται 
τα ΠΓΣ οργανισμοί που επιδιώκουν έναν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
γεγονός που συνεπάγεται ότι θα επωφελούνται μόνιμης και όχι πλέον φθίνουσας 
χρηματοδότησης. Το δεύτερο ψήφισμα του ΕΚ χρονολογείται από τις 24 Απριλίου 2009 
και αφορά «τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ): το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και λοιποί 
παράγοντες» (A6-0187/2009, εισηγήτρια: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, UK). 
Λαμβάνει ειδικότερα υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουνίου του 2008
σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του 2004 και τη λειτουργία των ΠΓΣ. Το ΕΚ 
υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των ΠΓΣ και ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση 
της προβολής τους, την πρόσβασή τους σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία διαβούλευσης και την παρακολούθηση των συστάσεών τους, καθώς 
και την κατάλληλη χρηματοδότησή τους. Το ΕΚ θεωρεί επίσης ότι η επικείμενη 
αναθεώρηση της ΚΑΠ πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την εδραίωση των ΠΓΣ για 
μεγαλύτερη αποκέντρωση της ΚΑΠ, προκειμένου τα εγκριθέντα κοινά μέτρα να 
μπορέσουν να εφαρμοστούν στις διάφορες ζώνες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των 
διαφορετικών αλιευτικών δραστηριοτήτων και συνθηκών αλιείας. Στο ψήφισμα της 24ης
Απριλίου 2009, το ΕΚ ζητεί από την Επιτροπή Αλιείας να ενισχύσει τους δεσμούς της με 
τα ΠΓΣ και τις δραστηριότητές τους, μια επιθυμία της οποίας η υλοποίηση ανατίθεται 
στη μελλοντική επιτροπή που θα συσταθεί τον Ιούλιο του 2009.

Το ψήφισμα της 24ης Απριλίου 2009 αναφέρει επίσης τον ρόλο της ΣΕΑΥ
(Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας), η οποία «ασκεί συμβουλευτικό 
ρόλο που εκτείνεται σε ολόκληρη την ΚΑΠ και καλύπτει το σύνολο της έκτασης της 
Κοινότητας», ενώ «ο ρόλος των ΠΓΣ είναι να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές στο 
πλαίσιο των πεδίων επιρροής τους».
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Στο πλαίσιο του εν λόγω ψηφίσματος, το ΕΚ επαναβεβαιώνει τα αιτήματά του για 
αυξημένη συμμετοχή στον καθορισμό, στην παρακολούθηση και στην εξέλιξη της ΚΑΠ,
ιδίως μέσω της συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αλιείας, ως παρατηρητών, στις 
συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας, καθώς και στις συνεδριάσεις των μικτών
επιτροπών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης.

Ο ρόλος της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της απλούστευσης της ΚΑΠ υπογραμμίζεται 
στο μη νομοθετικό ψήφισμα του ΕΚ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το σχέδιο 
δράσης για την απλούστευση και τη βελτίωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (A6-
0228/2006, εισηγητής: Philippe MORILLON - ALDE, FR). 

Το θέμα αυτό είναι επίσης ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της νέας θαλάσσιας πολιτικής 
της Ένωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (βλέπε σημείο VII
ανωτέρω). Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων, υπευθύνων για τη λήψη 
αποφάσεων και ενδιαφερομένων είναι μια ακόμη πτυχή της διακυβέρνησης, στην οποία 
το ΕΚ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή (βλέπε IX κατωτέρω).

IX. Διεθνείς σχέσεις σε θέματα αλιείας

 Οι διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες

Οι διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες που συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 
τρίτες χώρες έχουν κεφαλαιώδη σημασία, καθώς τα αλιεύματα του κοινοτικού στόλου 
στα διεθνή ύδατα υπερβαίνουν το 30% της κοινοτικής κατανάλωσης και παράγουν έναν 
όγκο δραστηριότητας που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Εξάλλου, ο 
κοινοτικός στόλος ανοικτής θάλασσας απασχολεί χιλιάδες άτομα, τόσο σε αλιευτικά 
σκάφη όσο και στις παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εν 
λόγω δραστηριότητα. Εκτιμάται ότι, τουλάχιστον, μία θέση άμεσης απασχόλησης στον 
τομέα παράγει περίπου πέντε έμμεσες θέσεις εργασίας, είτε στη βιομηχανία μεταποίησης 
είτε σε τομείς που συνδέονται με την αλιεία.

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2002 κατέστησε εφικτή τη μετάβαση από τις
παραδοσιακές αλιευτικές συμφωνίες σε μια συνολικότερη και πιο συνεργατική 
προσέγγιση στο πλαίσιο των τρεχουσών συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης. Αυτές οι 
συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης παρέχουν πρόσβαση στα σκάφη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών εταίρων 
ώστε να διασφαλίσουν, στα ύδατά τους, τη βιωσιμότητα της αλιείας (βλέπε σχετικά τη 
γνωμοδότηση της 27ης Μαρτίου 2008 της Επιτροπής Αλιείας – συντάκτρια 
γνωμοδότησης: FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) προς την επιτροπή DEVE στο 
πλαίσιο της έκθεσης πρωτοβουλίας της A6-0137/2008).

Στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, ανανεώθηκαν ουσιαστικά όλα τα 
ισχύοντα πρωτόκολλα αλιείας. Επιπλέον, οι ισχύουσες συμφωνίες αντικαταστάθηκαν 
σταδιακά από συμφωνίες σύμπραξης, σε συνέχεια της νέας προσέγγισης που θέσπισε η 
μεταρρύθμιση του 2002 (το παράρτημα 4.4 παραθέτει τα ψηφίσματα του ΕΚ στον 
συγκεκριμένο τομέα κατά τη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου).
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Η «συμφωνία κυρίων» που συνήφθη το 2006 μεταξύ της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Αλιείας (βλέπε παράρτημα 11.1) κατέστησε εφικτή τη 
βελτίωση της ενημέρωσης που παρέχεται στο Κοινοβούλιο, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε 
ποιοτικό επίπεδο. Κάθε δύο μήνες περίπου, εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετείχε στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Αλιείας παρέχοντας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά 
με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη και με τα σημαντικότερα 
προβλήματα που έπρεπε να ξεπερασθούν, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για τους 
εισηγητές και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους βουλευτές. Οι μελέτες αξιολόγησης καθώς 
και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των μεικτών επιτροπών παρακολούθησης των 
αλιευτικών συμφωνιών διαβιβάζονται πλέον τακτικά στο ΕΚ προς ενημέρωση.

Ωστόσο, η βελτίωση της διοργανικής διαδικασίας όσον αφορά τις αλιευτικές συμφωνίες 
πρέπει να συνεχισθεί. Όντως, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα συνδεόμενα 
ειδικότερα με την καθυστερημένη παραπομπή, υποχρεώνοντας πολύ συχνά το ΕΚ να 
εργάζεται υπό πίεση με πολύ σύντομες προθεσμίες προκειμένου να εκφέρει την άποψή 
του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη την παρουσία μελών της 
Επιτροπής Αλιείας στις μεικτές επιτροπές παρακολούθησης των συμφωνιών. Η θέση σε 
ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας θα επιβάλει στενότερη διοργανική συνεργασία, η 
οποία αναμένεται, ειδικότερα, να διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε κάθε πληροφορία σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, ακόμη και κατά 
τις περιόδους διαπραγμάτευσης των πρωτοκόλλων (βλέπε επίσης σημείο XIII
κατωτέρω).

 Οι πολυμερείς συμφωνίες – Οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας 
(ΠΟΔΑ)

Στόχος των συμφωνιών αυτών είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας για τη 
διασφάλιση της διατήρησης και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
στην ανοικτή θάλασσα και των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων. Ένας άλλος 
βασικός στόχος τους είναι η πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση
διαδραμάτισε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο ως κινητήριος παράγοντας για τις οργανώσεις
αυτές, ενθαρρύνοντας την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισής τους και επιδιώκοντας 
να συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις υφιστάμενες οργανώσεις, τόσο τις τομεακές όσο και 
εκείνες που σχετίζονται με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Μία από τις 
προτεραιότητες του Κοινοβουλίου είναι η έγκριση από τις ΠΟΔΑ ομοιόμορφων σχεδίων 
δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας που 
διεξάγεται από σκάφη με σημαία ευκαιρίας.

Το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψή του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου σχετικά με τη μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο διάφορων 
αποφάσεων και συστάσεων που εγκρίθηκαν στους κόλπους των περιφερειακών 
αλιευτικών οργανώσεων (βλέπε παράρτημα 4.5). 

Το ΕΚ ζητεί αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δράση όσον αφορά τη μεταφορά στην 
κοινοτική έννομη τάξη των αποφάσεων που εγκρίνονται στους κόλπους των ΠΟΔΑ. Στα 
ψηφίσματά του, ζητεί επίσης από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενημερώνουν 
εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται στα όργανα λήψης 
αποφάσεων των περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων, τα οποία συνεπάγονται νομικές 
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υποχρεώσεις για την Κοινότητα, πράγμα απαραίτητο για την ουσιαστική συμμετοχή του 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου, το ΕΚ εξέδωσε στις 27 
Απριλίου 2006 σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για την ενίσχυση 
της Διαμερικανικής Επιτροπής για τον Τροπικό Τόνο (A6-0070/06, εισηγητής: Duarte 
FREITAS - PPE-DE, PT). Επίσης, ζήτησε ανεπιτυχώς τη μεταβολή της νομικής βάσης 
– από διαδικασία διαβούλευσης σε διαδικασία σύμφωνης γνώμης – στην περίπτωση της 
πρότασης απόφασης περί της σύναψης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 
αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού (νομοθετικό ψήφισμα της 1ης
Σεπτεμβρίου 2008 (A6-315/2008, εισηγητής: Philippe MORILLON - ALDE, FR). Το 
ΕΚ κατέθεσε, στις 22 Δεκεμβρίου 2008, προσφυγή κατά του Συμβουλίου (υπόθεση C-
566/08) για την ακύρωση της απόφασής του 2008/780/ΕΚ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, 
με τον ισχυρισμό ότι η εν λόγω απόφαση έπρεπε να είχε εγκριθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚ. Το Κοινοβούλιο θεωρεί, 
πράγματι, ότι η εν λόγω συμφωνία θεσπίζει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο οργανώνοντας 
διαδικασίες συνεργασίας και ότι η εφαρμοστέα νομική βάση είναι, επομένως, η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 37 ΣΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση και παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ.

X. Έρευνα και συλλογή δεδομένων

Η συστηματική συλλογή αξιόπιστων βασικών δεδομένων σχετικά με την αλιεία αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο της αξιολόγησης των αποθεμάτων ιχθύων και των επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων και, επομένως, έχει θεμελιώδη σημασία για την εφαρμογή της ΚΑΠ.

Η αξιοπιστία των επιστημονικών και τεχνικών γνωμοδοτήσεων είναι ένα από τα 
επαναλαμβανόμενα προβλήματα που επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του τομέα της αλιείας 
στη διάρκεια των πολυάριθμων συνεδριάσεων και ακροάσεων που οργανώνει η 
Επιτροπή Αλιείας. Πράγματι, πολύ συχνά οι επαγγελματίες διαφωνούν πλήρως, ακόμη 
και αντιτίθενται, στις επιστημονικές αξιολογήσεις των αλιευτικών αποθεμάτων, στις 
οποίες βασίζονται τα τεχνικά μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή. 

Εγκρίνοντας το νομοθετικό ψήφισμα της 13ης Νοεμβρίου 2007 (έκθεση A6-0407/2007, 
εισηγητής: Paulo CASACA - PSE, PT), το ΕΚ τροποποίησε, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης, την πρόταση κανονισμού που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού 
πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και 
τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική 
πολιτική. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με: i) τη συλλογή και τη 
διαχείριση, στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων, βιολογικών, τεχνικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που αφορούν τον τομέα της 
αλιείας· ii) τη χρήση δεδομένων σχετικών με τον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής για σκοπούς επιστημονικής ανάλυσης. Ο κανονισμός 
θεσπίζει επίσης διατάξεις για τη βελτίωση των αναγκαίων επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων για την εφαρμογή της ΚΑΠ.

Παρότι η διαδικασία διαβούλευσης (άρθρο 37) εφαρμόζεται κανονικά στο πλαίσιο της 
ΚΑΠ, όταν πρόκειται για την εκπόνηση στατιστικών, εφαρμόζεται, σύμφωνα με το 
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άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ, η διαδικασία συναπόφασης. Κατά τη διάρκεια της έκτης 
κοινοβουλευτικής περιόδου, το ΕΚ ενέκρινε σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη 
διαδικασία συναπόφασης και μέσω ορισμένων τροπολογιών, την πρόταση κανονισμού 
για την υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη
(θέση εγκριθείσα σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιουνίου 2006 (A6-0169/2006, εισηγητής:
Philippe MORILLON - ALDE, FR) και το ψήφισμα σχετικά με την κοινή θέση του 
Συμβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου 2006 (A6-0400/06). Ο κανονισμός 1921/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή στατιστικών 
στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συμβουλίου τέθηκε σε ισχύ στις 
19.01.2007. Προβλέπει την υποβολή, από τα κράτη μέλη, εναρμονισμένων δεδομένων 
σχετικά με την ποσότητα και την αξία των εκφορτώσεων στην επικράτειά τους, ώστε να 
καθίσταται εφικτή η ανάλυση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων καθώς και γενικότερες 
οικονομικές αναλύσεις της κατάστασης της αλιείας. Στις 31 Ιανουαρίου 2008, το ΕΚ 
ενέκρινε, σε πρώτη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης, ένα νομοθετικό 
ψήφισμα σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τα στατιστικά στοιχεία που 
πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια. Το κείμενο 
που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, την οποία το ΕΚ 
διαπραγματεύθηκε με το Συμβούλιο στη βάση της έκθεσης A6-0001/2008 (εισηγητής:
Philippe MORILLON - ALDE, FR). Η έγκριση του κανονισμού 762/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 θα καταστήσει 
καταρχήν εφικτή την εξασφάλιση καλύτερων στατιστικών δεδομένων σχετικά με όλες τις 
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που ασκούνται στα εδάφη των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή Αλιείας ενέκρινε επίσης τρεις γνωμοδοτήσεις προς την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων σχετικά με τρεις προτάσεις αναδιατύπωσης που αφορούσαν κανονισμούς 
σχετικούς με την υποβολή στατιστικών στοιχείων στον τομέα της αλιείας (κανονισμοί 
216/2009, 217/2009 και 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2009). Όλοι οι προαναφερθέντες κανονισμοί εφαρμόζουν τη νέα 
διαδικασία επιτροπολογίας με την ονομασία κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όσον 
αφορά τα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία χαρακτηρίζονται «οιονεί νομοθετικά», και στα 
οποία το ΕΚ θα μπορεί να αντιταχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2009, το ΕΚ ενέκρινε ένα μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με 
την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής (A6-0016/2009, 
εισηγήτρια: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) – Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή 
να επανεξετάσει το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο επ’ ευκαιρία της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης, η οποία έχει προβλεφθεί για το 2010, αποδίδοντας μεγαλύτερη προσοχή 
στα ειδικά προβλήματα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΚ υπογραμμίζει ότι, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΑΠ, είναι αναγκαία η 
θέσπιση ειδικών προγραμμάτων στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και η μέριμνα 
για τη χρηματοδότησή τους μέσω της διάθεσης επαρκών κονδυλίων στον 
προϋπολογισμό. Το Κοινοβούλιο συνιστά να δοθεί προτεραιότητα, στον τομέα της 
επιστημονικής θαλάσσιας έρευνας, όχι μόνον στην έρευνα για την κατανόηση της 
κατάστασης των αλιευτικών πόρων, αλλά και στην έρευνα για την κατανόηση των 
οικοσυστημικών, εμπορικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών που καθορίζουν τη 
διαχείριση της αλιείας, καθώς όλες αυτές οι πτυχές παρουσιάζουν κρίσιμο ενδιαφέρον. 
Το ΕΚ καλεί, τέλος, την Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία ενός σταθερού 
ευρωπαϊκού δικτύου, βασισμένου στις υφιστάμενες υλικές υποδομές στα κράτη μέλη, με 
αντικείμενο την παρατήρηση και τη συλλογή δεδομένων από το θαλάσσιο περιβάλλον, 
το οποίο θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων 



DV\784020EL.doc PE423.984v01-00
27

εκμετάλλευσης του τομέα και των ευρωπαϊκών ερευνητικών οργανισμών, και θα 
διατηρήσει την Ένωση σε θέση αριστείας.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε δημόσια διάσκεψη με θέμα «Ένας 
ενισχυμένος διάλογος επιστημόνων-αλιέων στην υπηρεσία μιας ανανεωμένης κοινής 
αλιευτικής πολιτικής» (βλέπε παραρτήματα 8, 13 και 14). Σκοπός της διάσκεψης ήταν η 
εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ επιστημόνων, αλιέων, πολιτικών αρχών και 
διοικήσεων στην επεξεργασία και στην εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Διαπιστώνοντας την προφανή σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ αλιέων και επιστημόνων βραχυπρόθεσμα (ενώ οι πιο 
μακροπρόθεσμοι στόχοι τους είναι πιο συμβατοί), οι βουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των αλιέων και των επιστημόνων, να 
συγκεντρώσει ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του διαλόγου 
επιστημόνων-αλιέων επί του παρόντος στα διάφορα κράτη μέλη, και να καταγράψει τις 
βέλτιστες πρακτικές. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι πρέπει να αναδείξουν και 
να μεταδώσουν καλύτερα στους αλιείς το συμφέρον τους να συνεκτιμήσουν, στην 
αξιολόγηση της θεωρούμενης βραχυπρόθεσμης οικονομικής ζημίας τους, το οικονομικό 
όφελος που μπορούν να προεξοφλήσουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

XI. Δημοσιονομικές πτυχές

Ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι η κύρια πηγή δημόσιας χρηματοδότησης για τον 
κλάδο της αλιείας, με μεταφορές πιστώσεων που ανέρχονται σε περίπου 
1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει 
δραστηριοτήτων εφαρμόζεται από το 2004, δηλαδή από τότε που όλες οι γραμμές του 
προϋπολογισμού που αφορούν την αλιεία είναι συγκεντρωμένες στον ίδιο τομέα 
(Κεφάλαιο 11 – Αλιεία και ναυτιλιακές υποθέσεις).

Η έκτη κοινοβουλευτική περίοδος χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας, το οποίο μετέβαλε τη δομή του προϋπολογισμού της αλιείας (βλέπε 
σημείο V ανωτέρω), και από την κατάρτιση των δημοσιονομικών προοπτικών για την 
περίοδο 2007-2013.

 Δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013

Η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, η οποία συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής στις 17 Μαΐου 2006, περιέχει το δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2007-2013 για την εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στόχος της 
συμφωνίας είναι επίσης η βελτίωση της εξέλιξης της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού και η διοργανική συνεργασία στον τομέα του προϋπολογισμού.

Στη γνωμοδότησή της προς την προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις 
και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (A6-0153/2005, μη 
νομοθετικό ψήφισμα εγκριθέν στις 8 Ιουνίου 2005), η Επιτροπή Αλιείας (συντάκτης 
γνωμοδότησης: Paulo CASACA - PSE, PT)) εκτιμά ότι το τελικό ποσό των πιστώσεων 
που προβλέπονται στη γραμμή 2 για την κοινή αλιευτική πολιτική, ήτοι 7,9
δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013, με ετήσια αύξηση 3% –909
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εκατομμύρια ευρώ για το 2006, τα οποία θα ανέλθουν σε 1,125 δισεκατομμύρια ευρώ το
2013–, είναι απαράδεκτο επειδή δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τις ανάγκες των νέων κρατών 
μελών ούτε εκείνες της Ευρώπης των 25· εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία 
βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα μπορέσει να πραγματωθεί ελλείψει των 
αναγκαίων χρηματοδοτήσεων.

 Τροπολογίες του ΕΚ

Η αλιευτική πολιτική εξελίχθηκε στη διάρκεια των πέντε ετών της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Μετά τη μεταρρύθμιση, οι γνωμοδοτήσεις για τον 
προϋπολογισμό αφορούν προτάσεις για τη βελτίωση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης.

Για τον προϋπολογισμό του 2005, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της 
πρόβλεψης επαρκούς ποσού για την προετοιμασία της εγκαθίδρυσης της Κοινοτικής 
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας. Το 2005, το Κοινοβούλιο επικεντρώθηκε στην 
ενίσχυση του διαλόγου με τον κλάδο και το σύνολο των ενδιαφερομένων στον τομέα της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, ο οποίος, λόγω της μεταρρύθμισης της εν λόγω πολιτικής, 
κατέστη προτεραιότητα. Το 2006, το Κοινοβούλιο ζήτησε την κατάλληλη 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. Το 2007, το Κοινοβούλιο διατύπωσε 
την άποψή του σχετικά με τη διατήρηση του προβλεπόμενου ποσοστού για την αλιευτική 
έρευνα. Το 2008, το Κοινοβούλιο πρότεινε την ενίσχυση των πιστώσεων για τη στήριξη 
της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων (συλλογή βασικών δεδομένων).

Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης τη σημασία της παράκτιας αλιείας. Το 
Κοινοβούλιο ζήτησε τακτικά κατάλληλη χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών 
της διεύρυνσης, τη βελτίωση του ελέγχου και της επιτήρησης, την καλύτερη ισορροπία 
των διεθνών αλιευτικών συμφωνιών, την αυξημένη στήριξη στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και την έρευνα για την επεξεργασία νέων βιώσιμων τεχνικών, μεταξύ άλλων 
και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Το Κοινοβούλιο τάσσεται επίσης υπέρ της 
ενισχυμένης συνεργασίας με τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

 Πιλοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις

Το 2007, το Κοινοβούλιο θέσπισε την προπαρασκευαστική δράση «Θαλάσσια πολιτική»
με προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για 2 έτη. Το κονδύλιο αυτό προορίζεται να 
καλύψει τις αναγκαίες μελέτες, ώστε η νέα θαλάσσια πολιτική να βασισθεί σε ένα στέρεο 
σύνολο γεγονότων και αναλύσεων, στον βαθμό που υπάρχουν κενά στο συγκεκριμένο 
θέμα και στο μέτρο που τα εν λόγω στοιχεία απαιτούνται για αξιολογήσεις αντικτύπου 
και για την προετοιμασία των μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων. Αυτό συμβαίνει,
ειδικότερα, όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά και τα νομικά ζητήματα στον τομέα της 
θάλασσας.

Για τον σκοπό αυτόν, καθορίσθηκαν τρεις εγκάρσιοι τομείς ενόψει ενδεχόμενης 
μελλοντικής δράσης: χωροταξικός σχεδιασμός, ολοκλήρωση και σύγκλιση των 
συστημάτων συλλογής δεδομένων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και 
θαλάσσια επιτήρηση. Το κονδύλιο αυτό θα χρησιμεύσει επίσης για την κάλυψη των 
δαπανών που αφορούν την εκπόνηση μελετών εφικτότητας για την επεξεργασία 
μελλοντικών προτάσεων στους εν λόγω τομείς.
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Το 2007, θεσπίσθηκε επίσης ένα πιλοτικό σχέδιο με τίτλο «Δικτύωση και βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής» με προϋπολογισμό ύψους 4 
εκατομμυρίων ευρώ. Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για την προώθηση πιλοτικών 
σχεδίων με στόχο την ολοκλήρωση διάφορων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης, τη 
συλλογή επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη θάλασσα και τη γενίκευση των 
δικτύων και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της 
διαχείρισης των ακτών.

Το 2008, το Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα προπαρασκευαστική δράση με τίτλο 
«Παρατηρητήριο των τιμών της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων» με 
προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για τη 
χρηματοδότηση της καθιέρωσης ενός συστήματος παρακολούθησης και παρατήρησης 
του καθορισμού των τιμών, καθώς και μιας διαδικασίας αξιολόγησης για τα προϊόντα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

XII. Οι διοργανικές σχέσεις

Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Επίτροπο διατηρήθηκαν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Σημειώνεται ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής (πρώην ΓΔ FISH, η οποία 
μετονομάσθηκε σε ΓΔ MARE, Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας) 
υποβλήθηκε σε εκ βάθρων αναδιοργάνωση το 2008. Ο Επίτροπος και ο Γενικός 
Διευθυντής της αρμόδιας ΓΔ έλαβαν μέρος ενεργά και τακτικά σε αρκετές συνεδριάσεις 
της Επιτροπής Αλιείας. Από το 2006, εφαρμόζεται μια «συμφωνία κυρίων» όσον αφορά 
την τακτική ενημέρωση σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες (βλέπε παράρτημα 11.1). 
Ωστόσο, πρέπει να επιδιωχθεί βελτίωση της διοργανικής διαδικασίας όσον αφορά τις 
αλιευτικές συμφωνίες. Πράγματι, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα τα οποία 
συνδέονται με την καθυστερημένη παραπομπή στην Επιτροπή Αλιείας, υποχρεώνοντας 
συχνά το ΕΚ να εργάζεται υπό πίεση με πολύ σύντομες προθεσμίες προκειμένου να 
εκφέρει την άποψή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη την 
παρουσία μελών της Επιτροπής Αλιείας στις μεικτές επιτροπές παρακολούθησης των 
συμφωνιών. Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας θα επιβάλει στενότερη 
διοργανική συνεργασία η οποία αναμένεται, ειδικότερα, να διευκολύνει την έγκαιρη 
πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πληροφορίες που αφορούν τις αλιευτικές 
συμφωνίες, ακόμη και στο στάδιο διαπραγμάτευσης των πρωτοκόλλων, καθώς και στις 
πληροφορίες που αφορούν την προετοιμασία και την παρακολούθηση των συνεδριάσεων 
των ΠΟΔΑ.

Τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας μπόρεσαν να συμμετάσχουν ως παρατηρητές και να 
ενσωματωθούν στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ορισμένες 
συνεδριάσεις των ΠΟΔΑ (βλέπε παράρτημα 10). Ωστόσο, έως τώρα, δεν έγιναν δεκτά 
στις συνεδριάσεις εσωτερικού συντονισμού της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατόπιν αιτήματος της γαλλικής Προεδρίας, η 
Επιτροπή άρχισε από το 2008 να παρουσιάζει προτάσεις απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με τις κοινοτικές θέσεις που πρέπει να υιοθετηθούν στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ,
όταν αυτές καλούνται να εγκρίνουν αποφάσεις που έχουν νομικές συνέπειες, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 300, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ.
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Οι ασκούντες την προεδρία του Συμβουλίου παρουσίασαν τακτικά τα προγράμματά τους 
και απάντησαν στις ερωτήσεις των βουλευτών. Δύο σημαντικά παραδείγματα πολύ 
καλής συνεργασίας με το Συμβούλιο πρέπει να υπογραμμισθούν το 2008: η 
πραγματοποίηση της διάσκεψης της 9ης Σεπτεμβρίου 2008 με θέμα «Ένας ενισχυμένος 
διάλογος επιστημόνων-αλιέων στην υπηρεσία μιας ανανεωμένης κοινής αλιευτικής 
πολιτικής», σε συνεργασία με τη γαλλική Προεδρία, και η πρόσκληση του προέδρου της 
Επιτροπής Αλιείας στην υπουργική διάσκεψη σχετικά με τη μελλοντική μεταρρύθμιση 
της ΚΑΠ, η οποία οργανώθηκε από τη γαλλική Προεδρία, και στην οποία μπόρεσε να 
συμμετάσχει ενεργά παρουσιάζοντας τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το
2007, υπό την πορτογαλική Προεδρία, η Επιτροπή Αλιείας του ΕΚ κλήθηκε επίσης να 
συμμετάσχει ενεργά στη διυπουργική διάσκεψη για την παράνομη, λαθραία και άναρχη 
αλιείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2007 στη Λισαβόνα. 
Επισημαίνεται ότι, στο ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη 
διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΚΑΠ, το ΕΚ ζήτησε να αποκτήσουν τα μέλη της 
Επιτροπής Αλιείας καθεστώς παρατηρητών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 
Υπουργών Αλιείας (βλέπε παράρτημα 11.4). 

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας
παρουσίασε κατ’ επανάληψη στην Επιτροπή Αλιείας τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες της Υπηρεσίας και έλαβε ενεργά μέρος στις ανταλλαγές απόψεων που 
ακολούθησαν. 

XIII. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η 
ΚΑΠ

Η Επιτροπή Αλιείας ενέκρινε στις 28 Μαΐου 2008 μια γνωμοδότηση (συντάκτρια 
γνωμοδότησης: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) προς την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της έκθεσης της τελευταίας σχετικά με τις
συνέπειες της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας (έκθεση AFCO A6-0145/2009, 
ψήφισμα του ΕΚ της 7ης Μαΐου 2009).

Στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), η Συνθήκη της Λισαβόνας 
αντιπροσωπεύει μια σημαντική τροποποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων, αφού, 
από την έναρξη ισχύος της, το Κοινοβούλιο θα παύσει να είναι ένα απλό συμβουλευτικό 
όργανο και θα καταστεί, γενικά, νομοθέτης με κοινές εξουσίες λήψης αποφάσεων, σε 
ισότιμη βάση με το Συμβούλιο. Βάσει του νέου αυτού σεναρίου, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα θεσπίσουν, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (τη διαδικασία 
συναπόφασης), τις αναγκαίες διατάξεις για την επιδίωξη των στόχων της ΚΑΠ (άρθρο
43, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)).

Αντιθέτως, το άρθρο 43, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ ορίζει ότι τα μέτρα σχετικά με τον 
καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων (συνολικά επιτρεπόμενα
αλιεύματα και ποσοστώσεις) μεταξύ των κρατών μελών θα εξακολουθήσουν να 
υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου, καθώς, στον συγκεκριμένο 
τομέα, δεν θα απαιτείται η συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Κάθε άλλο ζήτημα που δεν αφορά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και την 
κατανομή των ποσοστώσεων και περιλαμβάνεται επίσημα στον ετήσιο κανονισμό, όπως 
τα θέματα που αφορούν τα τεχνικά μέτρα ή την αλιευτική προσπάθεια ή ακόμη τη 
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μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο συμφωνιών που εγκρίνονται στο πλαίσιο των 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), και βασίζονται σε 
ιδιαίτερη νομική βάση, θα πρέπει να υποβάλλεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Η προστασία του περιβάλλοντος υπάγεται γενικά στις κοινές αρμοδιότητες. Το 
Κοινοβούλιο ζητεί, επομένως, να διευκρινισθούν οι όροι «βιολογικοί πόροι της 
θάλασσας» που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΣΛΕΕ, καθώς και οι περιστάσεις υπό τις 
οποίες η διατήρησή τους υπάγεται στην «κοινή αλιευτική πολιτική», προκειμένου να 
προσδιορισθεί επακριβέστερα το πεδίο της αποκλειστικής αρμοδιότητας.

Στον τομέα των διεθνών αλιευτικών συμφωνιών, η κύρια καινοτομία έγκειται στη 
διαδικασία σύναψης των εν λόγω συμφωνιών, καθώς η νέα Συνθήκη ορίζει σαφώς ότι, 
πριν από τη σύναψή τους από το Συμβούλιο, πρέπει να εξασφαλίσουν την έγκριση του 
Κοινοβουλίου. Στην πράξη, αυτό το δικαίωμα αρνησικυρίας διευρύνει και ενισχύει, από 
τη σκοπιά του Κοινοβουλίου, τις εφαρμοστέες έως σήμερα διατάξεις σε θέματα 
σύμφωνης γνώμης, οι οποίες αφορούν μόνον τις συμφωνίες που έχουν σημαντικές 
συνέπειες για τον προϋπολογισμό ή απαιτούν τη δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου.

Όποια και αν είναι η τύχη της Συνθήκης της Λισαβόνας και των νέων κανόνων της, η 
Επιτροπή Αλιείας του ΕΚ εκτιμά ότι οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και σύναψης των 
εν λόγω συμφωνιών πρέπει να επανεξετασθούν. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται 
με συγκεκριμένο τρόπο από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των 
συμφωνιών. Το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να συμμετέχει, με καθεστώς παρατηρητή, 
στις συνεδριάσεις των μεικτών επιτροπών που προβλέπονται στο πλαίσιο των αλιευτικών 
συμφωνιών και η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διοργανική 
συμφωνία (βλέπε επίσης σχετικά το ψήφισμα του ΕΚ της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με 
τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, και ειδικότερα τις παραγράφους 32, 46, 59 και 79).

XIV. Check up και μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) πραγματοποιήθηκε 
στα τέλη του 2002. Οι θεμελιώδεις αρχές της μεταρρύθμισης αυτής περιέχονται στον 
κανονισμό 2371/2002 της 20ής Δεκεμβρίου 2002. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει ότι η 
λειτουργία της κοινής αλιευτικής πολιτικής πρέπει να αξιολογηθεί το 2012, ώστε να 
προσαρμοσθεί στις εξελίξεις του τομέα.

Η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα τη διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους 
ενδιαφερόμενους κλάδους στον τομέα της αλιείας (αλιείς, μεταποιητική βιομηχανία, 
τομείς σε επόμενα και προηγούμενα στάδια και δημόσιες διοικήσεις). Δημοσίευσε ένα 
έγγραφο εργασίας ως βάση συζήτησης της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου στις 29
Σεπτεμβρίου 2008 και του προβληματισμού με στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της ΚΑΠ, τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του 
ευρωπαϊκού στόλου, τη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων, την ενσωμάτωση της ΚΑΠ
στη θαλάσσια πολιτική και την προμήθεια τροφίμων στους καταναλωτές. Στις 22 
Απριλίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ
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της ΕΕ, η οποία παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας στις 30 
Απριλίου 2009, την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η Επιτροπή Αλιείας ξεκίνησε και αυτή τον απολογισμό της λειτουργίας της ΚΑΠ κατά 
τα τελευταία έτη και την ανάλυση των θεμάτων που πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο 
της νέας μεταρρύθμισης που έχει προβλεφθεί για το 2013.

Σε ορισμένες από τις εκθέσεις πρωτοβουλίας της που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 
έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς και στις διάφορες ακροάσεις, μελέτες και 
συνόδους εργασίας που οργανώθηκαν στο πλαίσιο των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή 
Αλιείας εξέτασε ορισμένες πτυχές, ενίοτε αρκετά αμφιλεγόμενες, των θεμάτων που 
πρέπει να συζητηθούν (π.χ.: έκθεση FRAGA ESTEVEZ A6-298/2007 σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής της αειφορίας στην αλιεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης-ΜΒΑ, έκθεση ATTWOOLL A6- 0060/2008 σχετικά με 
εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα και 
έκθεση GUERREIRO A6-0485/2008 σχετικά με την ΚΑΠ και την προσέγγιση 
διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα – βλέπε σημείο III ανωτέρω).

Στις 10 Φεβρουαρίου 2009, οργανώθηκε δημόσια ακρόαση επί του θέματος αυτού 
(βλέπε παραρτήματα 8 και 14) από την Επιτροπή Αλιείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
διαφόρων περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων (ΠΓΣ) –ΠΓΣ Βόρειας Θάλασσας,
ΠΓΣ Νοτιοδυτικών Υδάτων, ΠΓΣ για τον στόλο μεγάλων αποστάσεων– και 
εκπροσώπων των εθνικών διοικήσεων ορισμένων κρατών μελών (Γαλλία, Δανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία).

Η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των βουλευτών ανέδειξε τα κυριότερα 
θέματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν οι στόχοι της μεταρρύθμισης: την 
προσαρμογή της διάστασης του στόλου στην κατάσταση των πόρων για την επίτευξη 
βιώσιμης αλιείας· την έγκριση διαρθρωτικών μέτρων και χρηματοδοτικής στήριξης για 
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα· την ισορροπία μεταξύ της αυξανόμενης 
περιφερειοποίησης, για την καλύτερη προσαρμογή της αλιείας στις ιδιαιτερότητες κάθε 
γεωγραφικής περιοχής, και της εφαρμογής σαφών και ομοιόμορφων κανόνων που θα 
διασφαλίζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους αλιείς· τη συμφωνία επί
μιας ικανοποιητικής λύσης για τα προβλήματα των απορρίψεων, που συνιστούν 
επονείδιστη σπατάλη των διατροφικών πόρων· την αναθεώρηση των συστημάτων 
διαχείρισης της αλιείας για την προσαρμογή τους στη μεταβαλλόμενη κατάσταση των 
πόρων, είτε μέσω συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και ποσοστώσεων είτε 
μέσω της αλιευτικής προσπάθειας είτε με τη βοήθεια άλλων σχεδίων διαχείρισης· την 
ενίσχυση του ρόλου της υδατοκαλλιέργειας στην ΚΑΠ, δεδομένης της αυξανόμενης 
σημασίας της για τον εφοδιασμό της αγοράς.

Σημειωτέον ότι η από καιρό αναμενόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια
«νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας» δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή Αλιείας οργάνωσε 
στις 27 Μαρτίου 2008 δημόσια ακρόαση επί του θέματος.
Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο που παρουσιάσθηκε πρόσφατα, η Επιτροπή θα 
εκπονήσει συνολική έκθεση της συζήτησης στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010
και θα δημοσιεύσει συμπεράσματα σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί στη 
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα διενεργηθεί τότε μια ανάλυση αντικτύπου και, μετά τις 
συμπληρωματικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους, η Επιτροπή θα επεξεργασθεί 
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μια πρόταση νέου βασικού κανονισμού, η οποία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το σύνολο των λοιπών προτάσεων νομικών βάσεων στο 
πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου που θα τεθεί σε ισχύ το 2013.
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ANNEXES
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary
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Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and 
pilot projects in relation 
to the CFP
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Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast 
Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures 
for the sustainable 
exploitation of fishery 
resources in the 
Mediterranean
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Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 

reporting of fishing 
activities and remote 
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06/09/2005
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(protocol 1/01/2005-
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27/09/2005
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Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)
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Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement
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fishing licences
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Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan 
for simplifying and 
improving the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles 
Partnership Agreement 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach 
towards eco-labelling 
schemes for fisheries 
products

07/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Agreement 
(extension of  protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for 
fisheries exploiting 
stocks of plaice and sole 
in the North Sea

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of 
Regulation 104/2000 on 
the common organisation 
of the markets in the 
fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in 
aquaculture

14/11/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde 
Partnership Agreement

30/11/2006

Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery
products in the Member 
States (second reading)

12/12/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 EC-Gabon Fisheries 
Agreement

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for 
the conservation of 
stocks of highly 
migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC 
and WCPFC)

14/02/2007
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Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of 
drift nets

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the 
EU action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory 
councils in the context of 
the CFP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for 
additional costs incurred 
in the marketing of 
certain fishery products 
from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Rèunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of 
Regulation 2371/2002 on 
the conservation and 
sustainable exploitation 
of fishery resources 
under the CFP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia agreement on 
fisheries and the 
conservation of resources 
in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement 

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea 
and fisheries exploiting 
them

06/06/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the 
regulatory area of the 
North-West Atlantic 
Fisheries Organisation 
(NAFO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 
Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
the production of 
fishmeal and fish oil

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing 
activities in waters 

10/07/2007



DV\784020EL.doc 42/79 PE423.984v01-00

covered by the 
CCAMLR 

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
fisheries through 
maximum sustainable 
yield

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of 
Regulation 1543/2000 
establishing a 
Community framework 
for the collection and 
management of the data 
needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008
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Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008
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Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009
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Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 

Scotland
04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 

costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 

26/04/2007
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Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement 15/09/2004
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(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007
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Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 
Agreement

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species
(ICCAT, IOTC, IATTC and
WCPFC)

14/02/2007
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Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009
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4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005
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O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05
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Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Community vessel traffic 
monitoring and 
information system

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08
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Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics in 
certain areas other than the 
North Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role and 
responsibilities 
implementing the Treaty of 
Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member States 
to ratify, in the interests of 
the European Community, 
the Work in Fishing 
Convention of the 
International Labour 
Organisation (Convention 
188)

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4
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Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach  to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009
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Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
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Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in 
question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006
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28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to 
the legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the 
coordinators meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, 
in particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal 
circumstances, this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 
6 months for the initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file 
on Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries 
agreements. These meetings should take place regularly and, if necessary, every 
2 months, at the request of the Commission or the Committee on Fisheries. The 
meetings can, if required be held in camera. In certain cases, the Committee on 
Fisheries may delegate the responsibility for obtaining this information to the 
rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement 
of negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for 
a minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the 
work and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal 
areas, in particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 

Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.
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2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:

- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy 
and gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of 
the Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect relevance 
and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders regarding the 
requested external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the 
situation of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new) policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and funds;
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5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)

11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 

agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 

meetings with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring 
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
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"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

to:
- appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC and to report on 

its activities;
- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 

matters on which they are involved in giving advice or making 
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
advice, and recommendations,

- host an annual conference involving the RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;

Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third 
countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies
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Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office 
of the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers 

Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs
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Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries 

Policy (Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki 

(Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 

Affairs (Sweden)

Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
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Development (President-in-Office of the Council)
- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 

Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish 
association for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, 
international and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries 

Trade Union Federation)
- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
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- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the 

national maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens 

Coordination Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation 

Union (IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), 
co-president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of 
EFARO)
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Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the 
Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados 

de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)

Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional 

de Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
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- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation 
of fisheries unions, Portugal)

- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline 
and sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)

Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
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- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish 

Oceanographic Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the 

EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)
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Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: 
development, challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer 
protection and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international 
organisations

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)

- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry
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Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the 

Commission (on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 

Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
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- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of 
Tromsø, Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime 
Affairs at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council
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Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of 
Slovenia and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of 
the University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche

Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture 

Producers - Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)
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- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy 
(APS) 2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other 
matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and 
economic consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to 
identify and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and 

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of 

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)
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Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action 
plan to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University 

of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of 
the Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 

Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry 
of Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)
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Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council 
Regulation 850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed 
fisheries at ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in 

the Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of 

the North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture 
products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.

Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries 
Producers’ Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of 
Fisheries Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.
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Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 

Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 

representing the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries 
policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna 
seiner owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the 
French fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).
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Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the 
sustainable development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform 
of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period 
(2004-2009):

Secretariat

Head of Unit
Philippe MUSQUAR 

Alberto RODAS*
Administrators

Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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