
CM\1004092EL.doc PE519.662v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.8.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1540/2012, της Liz Gaffer, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αλλαγές στην κοινή αλιευτική πολιτική

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα προτείνει σειρά βελτιώσεων στην κοινή αλιευτική πολιτική, ιδίως όσον αφορά 
τη χορήγηση αλιευτικών αδειών σε αλιείς που ασκούν πρακτικές βιώσιμης αλιείας και την 
προοδευτική εξάλειψη των απορριπτόμενων αλιευμάτων και ζητεί να πάψουν να ξοδεύονται 
τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για τη στήριξη καταστροφικών αλιευτικών 
πρακτικών στην Ευρώπη και το εξωτερικό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
αναφέροντες προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της αλιείας.

Η Επιτροπή παραπέμπει στην πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) επί της 
πρότασης για μια νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
Τούτη η νέα πολιτική, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2014, δίνει 
προτεραιότητα στις υγιείς θάλασσες και στα υγιή αλιεύματα μέσω της εφαρμογής της αρχής της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, η οποία και θα κατοχυρωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Θέτει επίσης 
τέρμα στις απορρίψεις μέσω της σταδιακής καθιέρωσης της υποχρέωσης εκφόρτωσης για όλα 
σχεδόν τα είδη εμπορικής αλιείας στην Ένωση. 
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Επιπροσθέτως, καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση διαφανών και αντικειμενικών 
κριτηρίων και να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους κατά την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων. Τα προς χρήση κριτήρια μπορεί 
να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο της αλιείας στο περιβάλλον. Καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να καταβάλουν έντονες προσπάθειες προκειμένου να παράσχουν κίνητρα στα 
αλιευτικά σκάφη προκειμένου να χρησιμοποιούν αυτά επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή 
αλιευτικές μεθόδους μειωμένου περιβαλλοντικού αντικτύπου.
Σε μία σχετική πρόταση για ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, η Επιτροπή έχει 
πράγματι προτείνει την κατάργηση όλων των κρατικών επιδοτήσεων που στηρίζουν 
καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές. Τούτη η πρόταση αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο 
των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται μεταξύ των συν-νομοθετών.

Συμπεράσματα
Βάσει της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που θα προκύψει από την μεταρρύθμιση, 
αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις για τον προσανατολισμό της αλιείας προς 
την κατεύθυνση των βελτιώσεων που ζητεί η αναφέρουσα.


