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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 295/2009, του κ. Des May, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Western Eel Fishermen Association», σχετικά με ισχυρισμούς για 
αποκλεισμό των αλιέων από τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος 
διαχείρισης του χελιού για την Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τη διαδικασία που οδήγησε στην κατάρτιση του προγράμματος 
διαχείρισης του χελιού το οποίο υπέβαλε η Ιρλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, παρότι 
οι αλιείς χελιών είναι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι, συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού 
μόνο στα τελευταία στάδια, όταν οι δυνατές αλλαγές ήταν πλέον ελάχιστες. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, το πρόγραμμα που υποβλήθηκε είναι μεροληπτικό σε ό,τι αφορά τη δομή, τα 
πορίσματα και τη μέθοδο και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της κοινότητας των αλιέων 
χελιών. Ζητεί την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις των αλιέων χελιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων αμφισβητεί τη διαδικασία που οδήγησε στην κατάρτιση του προγράμματος 
διαχείρισης του χελιού το οποίο υπέβαλε η Ιρλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, παρότι 
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οι αλιείς χελιών είναι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι, συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού 
μόνο στα τελευταία στάδια, όταν οι δυνατές αλλαγές ήταν πλέον ελάχιστες. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, το πρόγραμμα που υποβλήθηκε είναι μεροληπτικό σε ό,τι αφορά τη δομή, τα 
πορίσματα και τη μέθοδο και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της κοινότητας των αλιέων 
χελιών. Ζητεί την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις των αλιέων χελιών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), 
επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι το ευρωπαϊκό απόθεμα χελιού έχει μειωθεί 
τόσο, ώστε δεν βρίσκεται πλέον εντός ασφαλών βιολογικών ορίων. Το ICES συνέστησε την 
κατάρτιση προγράμματος ανάκτησης για το σύνολο του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού και 
τη μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της εκμετάλλευσης και άλλων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα εν λόγω αποθέματα.

Στις 15 Νοεμβρίου 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα καλώντας την 
Επιτροπή να υποβάλει αμέσως πρόταση κανονισμού για την ανάκτηση των αποθεμάτων 
ευρωπαϊκού χελιού.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/20071 για τη θέσπιση 
μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Στο πλαίσιο του 
προαναφερθέντος κανονισμού, όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν 
προγράμματα διαχείρισης του χελιού (ΕΜΡ).

Η Επιτροπή προσδίδει μεγάλη σημασία στην ανάγκη διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ και οι διαβουλεύσεις 
με τους ενδιαφερομένους αποτελεί μία από τις αρχές της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, στοιχείο γ), του βασικού κανονισμού αριθ. 2371/2002. Εξ όσων γνωρίζει η 
Επιτροπή, το Υπουργείο Επικοινωνιών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων συγκρότησε το 2008 
κοινή ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του εθνικού προγράμματος διαχείρισης του χελιού 
της Ιρλανδίας και για την κατάρτιση προγραμμάτων διαχείρισης του χελιού σε επίπεδο 
περιοχών ποτάμιων λεκανών, όπως απαιτείται από τον κοινοτικό κανονισμό.

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε περαιτέρω ότι τον Μάρτιο του 2008 το αρμόδιο ιρλανδικό 
τμήμα απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα σε όλους τους καταχωρημένους αλιείς χελιών, 
ενημερώνοντάς τους για τα απειλούμενα αποθέματα χελιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που έλαβε η Επιτροπή, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2008 διεξήχθη άσκηση 
δημόσιας διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, όλα τα περιφερειακά συμβούλια 
αλιείας πραγματοποίησαν εισηγήσεις με προσκεκλημένους αλιείς χελιών. Σε απάντηση, 
υποβλήθηκαν περίπου 16 υπομνήματα, τα οποία υπογράφονταν στην πλειονότητά τους από 
αλιείς χελιών. Στα εν λόγω υπομνήματα, οι αλιείς χελιών αναγνώρισαν σαφώς τη μείωση του 
αποθέματος και πρότειναν μέτρα που μπορούσαν να ληφθούν. Η κοινή ομάδα εργασίας 
εξέτασε όλα τα ανωτέρω υπομνήματα. Ωστόσο, τα μέτρα που πρότειναν οι αλιείς χελιών 
κρίθηκαν ανεπαρκή για την ανασύσταση του αποθέματος εντός ευλόγου χρονικού 
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διαστήματος. Οι ιρλανδικές αρχές διενήργησαν διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης, η 
οποία επιβεβαίωσε τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007, η Ιρλανδία 
υπέβαλε στην Επιτροπή προγράμματα διαχείρισης του χελιού σε ολόκληρη την επικράτειά 
της τα οποία αφορούν: το εθνικό πρόγραμμα για την ανασύσταση του αποθέματος χελιού, 
πέντε προγράμματα ποτάμιων λεκανών και ένα διασυνοριακό πρόγραμμα («Eastern River 
Basin District», «South Eastern River Basin District», «South Western River Basin District», 
«Shannon International River Basin District», «Western River Basin District» και «North 
Western International River Basin District», αντιστοίχως).

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007, η Επιτροπή 
έλαβε τα αποτελέσματα της τεχνικής και επιστημονικής αξιολόγησης των ιρλανδικών 
προγραμμάτων από το ICES. Εν γένει, το ICES συνήγαγε ότι τα εν λόγω προγράμματα 
ανταποκρίνονται στους στόχους του κανονισμού και ότι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα 
αποτελεσματικά για τη βελτίωση της διατήρησης των χελιών στα ιρλανδικά ύδατα, στον 
βαθμό που απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προγράμματα διαχείρισης του χελιού που εφαρμόζει το Υπουργείο 
Επικοινωνιών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007. Επιπροσθέτως, λόγω της φύσης του, ο κοινοτικός 
κανονισμός σχετικά με την ανασύσταση του αποθέματος χελιού αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναλαμβάνεται η ενδεδειγμένη δράση, 
σε πλήρη συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τοπικές 
και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ο κανονισμός 
αυτός περιγράφει αποκλειστικά και μόνο τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, ήτοι την 
ανασύσταση του αποθέματος, επιτρέποντας ποσοστό διαφυγής στη θάλασσα τουλάχιστον 
40% των χελιών. Η απόφαση ως προς τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου επαφίεται εξ 
ολοκλήρου στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν τα 
μέσα για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου. Η Ιρλανδία επέλεξε συγκεκριμένα μέτρα, τα 
οποία αξιολόγησε το ICES, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΚ για την ανασύσταση του 
αποθέματος χελιού. Επιπλέον, εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, η Ιρλανδία συμβουλεύτηκε 
επαρκώς τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο έγκαιρης δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη 
το 2008.


