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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1131/2008, του Michael O'Sullivan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον αντίκτυπο της κοινής αλιευτικής πολιτικής στους ιρλανδούς αλιείς

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τις ποσοστώσεις αλιείας που χορηγούνται στην Ιρλανδία στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, θεωρώντας ότι είναι άδικες και ότι ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την ύπαρξη του ιρλανδικού αλιευτικού κλάδου. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι 
ιρλανδοί αλιείς είναι θύματα διάκρισης σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομολόγους τους. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η υφιστάμενη ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική δεν παρέχει τις 
δέουσες λύσεις για την ανεύθυνη αλιεία και διακυβεύει την ίδια την επιβίωση της ιρλανδικής 
αλιευτικής κοινότητας. Κάνει έκκληση υπέρ της ανάκτησης του εθνικού ελέγχου επί της 
αλιευτικής πολιτικής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων αμφισβητεί τις ποσοστώσεις αλιείας που χορηγούνται στην Ιρλανδία στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), θεωρώντας ότι είναι άδικες και ότι ενδέχεται 
να θέσουν σε κίνδυνο τον ιρλανδικό αλιευτικό κλάδο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι ιρλανδοί 
αλιείς είναι θύματα διάκρισης σε σύγκριση με τους ευρωπαίους αλιείς γενικά. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η υφιστάμενη ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική δεν παρέχει κατάλληλες λύσεις 
για την ανεύθυνη αλιεία και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της ιρλανδικής 
αλιευτικής κοινότητας. Κάνει έκκληση υπέρ της ανάκτησης του εθνικού ελέγχου επί της 
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αλιευτικής πολιτικής. Η αναφορά υποστηρίζεται από την Kathy Sinnott, βουλευτή του ΕΚ.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το καθεστώς ελέγχου που προβλέπει η κοινή αλιευτική πολιτική, 
και συγκεκριμένα η εφαρμογή του από τα κράτη μέλη, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες που 
το έχουν καταστήσει αναποτελεσματικό όσον αφορά την επίτευξη του θεμελιώδους στόχου 
της ΚΑΠ, δηλαδή τη βιώσιμη ευρωπαϊκή αλιεία. Μια αδυναμία ελέγχου έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην εφαρμογή όλων των στοιχείων της ΚΑΠ, υπονομεύοντας την επιτυχία των 
πρωτοβουλιών διατήρησης και διαχείρισης των στόλων. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή 
πρότεινε μια ριζική επανεξέταση του πλαισίου ελέγχου, αντικαθιστώντας ένα 
αναποτελεσματικό, δαπανηρό και περίπλοκο σύστημα με ένα νέο που μπορεί να αποφέρει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Το νέο σύστημα έχει ως στόχο την καλύτερη και ομοιόμορφη 
εφαρμογή της πολιτικής ελέγχου σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζοντας ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ποικιλομορφία και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων στόλων. Βάσει της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη έχουν την 
αρμοδιότητα να διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο και επιβολή της νομοθεσίας της 
ΚΑΠ. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου δίνει έμφαση στο 
συγκεκριμένο καθήκον και περιλαμβάνει επιθεώρηση δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εμπορίας, από την αλίευση έως τη λιανική πώληση. Η Επιτροπή διατηρεί τον ρόλο 
της ως προς τον έλεγχο των ελεγκτικών μηχανισμών, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον 
οποίο τα κράτη μέλη εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν την επιβολή των 
κανόνων της ΚΑΠ.

Σύμφωνα με την αναφορά, η Ιρλανδία έχει αδίκως χαμηλό μερίδιο επί των συνολικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν διαθέσιμα στα ύδατά της. Το μερίδιο κάθε κράτους 
μέλους για έναν δεδομένο αριθμό αποθεμάτων καθορίζεται από μια σταθερή κλείδα 
κατανομής, η οποία στη γλώσσα της ΚΑΠ είναι γνωστή ως σχετική σταθερότητα. Η κλείδα 
αυτή αποτελεί τη βάση για την κατανομή όλων των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων 
(TAC) όσον αφορά τα αποθέματα που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ΚΑΠ. Βασίζεται κατά 
κύριο λόγο σε ιστορικές αλιευτικές πρακτικές και διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών 
μελών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ιρλανδίας, τα μερίδια που συμφωνήθηκαν το 1983 
στο πλαίσιο της αρχικής σχετικής σταθερότητας ήταν ήδη υψηλότερα από αυτά που 
αντιστοιχούσαν στις ιστορικές αλιευτικές πρακτικές της Ιρλανδίας. Πέρα από αυτό, η 
Ιρλανδία επωφελείται από τις αποκαλούμενες «προτιμήσεις της Χάγης», βάσει των οποίων,
σε περίπτωση μείωσης συγκεκριμένων αλιευτικών δυνατοτήτων, το μερίδιο της Ιρλανδίας 
δεν μειώνεται αντίστοιχα. Όπως ισχύει για την Ιρλανδία, οι διαπραγματεύσεις για την 
προσχώρηση στην ΕΕ είναι βασικής σημασίας για τον καθορισμό του μεριδίου του 
προσχωρούντος κράτους στο μέλλον. Η βάση για την τρέχουσα κατάσταση των κατανομών 
των αποθεμάτων στα ύδατα της Ιρλανδίας πρέπει, ως εκ τούτου, να γίνει κατανοητή στο 
πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων που έγινε δεκτή από την Ιρλανδία και τα κράτη μέλη, και 
προβλέπει ήδη ευνοϊκότερη μεταχείριση των ιρλανδικών συμφερόντων. Τούτου λεχθέντος, η 
εγκυρότητα της αρχής της σχετικής σταθερότητας δεν είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ούτε 
αδιαμφισβήτητη ούτε αναντίρρητη. Σε έναν σοβαρό προβληματισμό για το τι μπορεί να γίνει 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΚΑΠ θα λειτουργεί καλύτερα στο μέλλον περιλαμβάνεται 
η επανεξέταση της συγκεκριμένης αρχής, μαζί με πολλές άλλες πτυχές της εν λόγω πολιτικής. 
Η αναθεώρηση και η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα πραγματοποιηθεί το 2012 και η Επιτροπή 
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ήδη εξετάζει διάφορα ζητήματα και έχει ξεκινήσει μια μακρά διαδικασία διαβούλευσης1 στο 
πλαίσιο της πορείας προς τη μεταρρύθμιση. Τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων βρίσκονται, 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας προβληματισμού. Επιπλέον, η 
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν έχει ως αντικείμενο μόνο τον έλεγχο και την επιβολή, αλλά και 
άλλα στοιχεία της πολιτικής. Διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται επί του 
παρόντος στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη και διερευνώνται προκειμένου το 
όλο σύστημα να λειτουργεί καλύτερα στο μέλλον.

Όσον αφορά το ζήτημα της επανάκτησης του ελέγχου των εθνικών υδάτων, είναι σημαντικό 
να σημειωθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι οι περισσότεροι αλιευτικοί πόροι μετακινούνται 
μεταξύ εθνικών δικαιοδοσιών. Συνεπώς, εάν η Ιρλανδία ανακτούσε την κυριότητα της 
διαχείρισης των υδάτων της, θα έπρεπε να θεσπίσει μηχανισμούς συνεργασίας με τις 
γειτονικές χώρες προκειμένου να διασφαλίζει ότι άλλα κράτη δεν θα υπερεκμεταλλεύονται τα 
ίδια αποθέματα εκτός των ιρλανδικών υδάτων, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν την 
ιρλανδική αλιεία. Η Ιρλανδία θα έπρεπε επίσης να ξεκινήσει διμερείς διαπραγματεύσεις με 
άλλες χώρες σχετικά με την πρόσβαση των ιρλανδικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα άλλων 
χωρών. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους κοινούς 
τους πόρους και καθιστά περιττή τη διενέργεια πολύπλοκων διμερών διαδικασιών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι μια πολιτική πρέπει να είναι δίκαιη 
προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν την κυριότητα και την ευθύνη. Αλλά το 
δίκαιο στην κατάσταση που προβληματίζει τον αναφέροντα δεν μπορεί να γίνει πλήρως 
αντιληπτό όταν εξετάζεται μόνο η κατάσταση στα ιρλανδικά ύδατα. Τα σχετικά δικαιώματα 
των αλιέων της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβασή τους σε αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα 
των χωρών αλλήλων είναι το αποτέλεσμα δεσμών συμφωνιών μεταξύ των ίδιων των κρατών 
μελών και μόνο η συνολική εξέτασή τους μπορεί να δώσει μια πραγματική εικόνα της 
ισορροπίας των συμφερόντων που διακυβεύονται. Ωστόσο, η ΚΑΠ απέχει πολύ από το να 
είναι η ιδανική πολιτική και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επισημανθούν οι τομείς στους 
οποίους δεν λειτουργεί ορθά, ιδίως οι τομείς του ελέγχου και της επιβολής, και να ξεκινήσει 
μια ενδελεχής εξέταση σχετικά με το ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται προκειμένου να 
επιτύχει αποτελεσματικά η πολιτική τους στόχους της, δηλαδή τη διασφάλιση της βιώσιμης 
αλιείας και των μέσων βιοπορισμού των αλιέων και των εργαζομένων στον κλάδο της 
αλιείας, επί μιας βάσης υγιών αλιευτικών αποθεμάτων σε ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον.

                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf


