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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0909/2009 , του Jean-Paul Doron, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της γαλλικής εθνικής ομοσπονδίας αλιείας, η οποία συνοδεύεται από 13.000 
υπογραφές, σχετικά με το γαλλικό σχέδιο διαχείρισης για τη διατήρηση των 
αποθεμάτων χελιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η γαλλική κυβέρνηση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007, εκπόνησε 
σχέδιο διαχείρισης για τη διατήρηση των αποθεμάτων χελιών. Η Εθνική Ομοσπονδία Αλιείας 
έχει επανειλημμένα καταγγείλει τη στρατηγική της κυβέρνησης ως ανεπαρκή, ιδίως όσον 
αφορά τον έλεγχο των επιπέδων της μόλυνσης με πολυχλωροδιφαινύλια (PCB) και την 
κατασκευή εμποδίων στις μεταναστευτικές ροές. Η ομοσπονδία καλεί τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή από τη Γαλλία της 
νομοθεσίας στην ψήφιση της οποίας το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε καίριο ρόλο με ψήφισμά 
του που εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2005.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

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 ανασύστασης για το σύνολο του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού 
και τη μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της εκμετάλλευσης και των άλλων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα αποθέματα χελιού (όπως η μόλυνση με 
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πολυχλωροδιφαινύλια (PCB) και η κατασκευή εμποδίων στις μεταναστευτικές ροές).

Στις 15 Νοεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα καλώντας την 
Επιτροπή να υποβάλει, αμέσως, πρόταση κανονισμού για την ανασύσταση του ευρωπαϊκού 
αποθέματος χελιού.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου 
(εφεξής «κανονισμός για το χέλι») 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 χελιού (EMP).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού για το 
χέλι, η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή ένα εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης χελιού, το οποίο 
αποτελείτο για ενημερωτικούς λόγους από 10 τοπικά κεφάλαια και δύο παραρτήματα (ένα εκ 
των οποίων αντιμετώπιζε ειδικά το ζήτημα των πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB) ως εθνικό 
πρόγραμμα δράσης κατά των PCB). Η ανάλυση του γαλλικού προγράμματος διαχείρισης 
χελιού ξεκίνησε από τον έλεγχο της συμμόρφωσής του προς το σύνολο των κανονιστικών 
υποχρεώσεων, στάδιο το οποίο ονομάζεται «έλεγχος του παραδεκτού». Αυτό το πρώτο 
στάδιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την αποστολή του προγράμματος 
διαχείρισης χελιού στο ICES, το οποίο είναι το επιστημονικό όργανο που έχει επιλεγεί από 
την Επιτροπή για την εκπόνηση της επιστημονικής και τεχνικής ανάλυσης των 
προγραμμάτων διαχείρισης χελιού.

Στις 20 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή ενημέρωσε με επιστολή τις γαλλικές αρχές ότι το 
προτεινόμενο πρόγραμμα διαχείρισης χελιού δεν ήταν αποδεκτό υπό την παρούσα μορφή 
του, διότι δεν περιελάμβανε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τα άρθρα 2 και 7 του 
κανονισμού για το χέλι.

Στις 26 Μαΐου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού για το χέλι και 
σε απάντηση της επιστολής της 20ής Μαρτίου 2009, οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν στην 
Επιτροπή αναθεωρημένη έκδοση του γαλλικού προγράμματος διαχείρισης χελιού.

Στις 29 Μαΐου 2009, η Επιτροπή ενημέρωσε με επιστολή τις γαλλικές αρχές ότι το 
αναθεωρημένο πρόγραμμα διαχείρισης χελιού ήταν αποδεκτό. Το εν λόγω έγγραφο, μαζί με 
τα 10 τοπικά κεφάλαια και τα δύο παραρτήματα, εστάλησαν εν συνεχεία στο ICES 
προκειμένου να υποβληθούν σε επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού για το χέλι.

Στις 24 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή έλαβε την παρούσα αναφορά από τη γαλλική Εθνική 
Ομοσπονδία Αλιείας και απάντησε σε αυτήν στις 14 Ιουλίου 2009, εκθέτοντας τη σημερινή 
κατάσταση της ανάλυσης του γαλλικού προγράμματος διαχείρισης χελιού.

Από την 1η Ιουλίου 2009, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν να εφαρμόζουν τα μέτρα που 
περιγράφονται στο γαλλικό πρόγραμμα διαχείρισης χελιού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο 
προσδιορισμός της κατασκευής εμποδίων στις μεταναστευτικές ροές που πρέπει να 
προσαρμοστούν κατά προτεραιότητα.

Στις 26 Αυγούστου 2009, η πρώτη επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση επί του γαλλικού 
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προγράμματος διαχείρισης χελιού εστάλη από το ICES στην Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε μια 
διαδικασία ανάλυσης των παρατηρήσεων του ICES λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαθέσιμες 
πληροφορίες από τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που υποβλήθηκαν 
στην παρούσα αναφορά. Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι παρατηρήσεις του ICES δεν 
περιελάμβαναν σχόλια σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο και την 
καταπολέμηση της μόλυνσης με PCB.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή ενημέρωσε με επιστολή τις γαλλικές αρχές ότι η 
αναθεωρημένη έκδοση του γαλλικού προγράμματος διαχείρισης χελιού δεν μπορούσε να 
γίνει δεκτή υπό την παρούσα μορφή της και ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες και 
τροποποιήσεις στα έγγραφα, προκειμένου να απαντήσει στις παρατηρήσεις του ICES. Τα 
κύρια ζητήματα που τέθηκαν από το ICES ήταν η μικρή βελτίωση του επιπέδου επιβίωσης 
του χελιού βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η απουσία δεδομένων και η λειτουργία της 
αγοράς εμπλουτισμού των αποθεμάτων υαλόχελου, δεδομένου ότι η Γαλλία είναι ένας από 
τους κύριους προμηθευτές της Ένωσης. 

Στις 12 Νοεμβρίου 2009, οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή δεύτερη αναθεωρημένη 
έκδοση του γαλλικού προγράμματος διαχείρισης χελιού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που υπέβαλε το ICES στην πρώτη αναθεωρημένη έκδοση.

Στις 16 Νοεμβρίου 2009, το ICES έλαβε τα αναθεωρημένα έγγραφα και ξεκίνησε τη δεύτερη 
επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση.

Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν απαιτούνται πρόσθετες 
πληροφορίες ή/και τροποποιήσεις στο γαλλικό πρόγραμμα διαχείρισης χελιού πριν από την 
έγκρισή του με κοινή απόφαση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι η μόλυνση με πολυχλωροδιφαινύλια (PCB) και 
η κατασκευή εμποδίων στις μεταναστευτικές ροές αποτελούν σημαντικές απειλές για την 
επιβίωση του ευρωπαϊκού χελιού. Η Επιτροπή οφείλει, ωστόσο, να επισημάνει ότι το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανασύστασης του αποθέματος χελιού δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη 
να μειώσουν τα επίπεδα πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB) για να ενισχυθεί περαιτέρω η 
ανασύσταση των αποθεμάτων χελιού. Η Επιτροπή επιδοκιμάζει τις πληροφορίες και τις 
παρατηρήσεις που παρέχονται στην αναφορά και τις έλαβε υπόψη της κατά την ανάλυση του 
γαλλικού προγράμματος διαχείρισης χελιού.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή αναμένει τη δεύτερη επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση του 
γαλλικού προγράμματος διαχείρισης χελιού από το ICES, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
αποφασίσει αν τα γαλλικά μέτρα για τη διαχείριση του χελιού ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του κανονισμού για το χέλι και μπορούν να προταθούν για κοινή έγκριση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Στις 26 Ιανουαρίου 2010, απεστάλη από το ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση 
των Θαλασσών) στην Επιτροπή η δεύτερη επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση σχετικά με 
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το γαλλικό πρόγραμμα διαχείρισης χελιού. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή 
ξεκίνησε γύρο διαπραγματεύσεων με τις γαλλικές αρχές, οι οποίες οδήγησαν σε νέες 
δεσμεύσεις από τις τελευταίες που αποτυπώνονται στο εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης χελιού.
Οι κύριες νέες δεσμεύσεις ήταν:

 τρία τριετή προγράμματα (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018), με στόχο τη σταδιακή 
μείωση της θνησιμότητας των χελιών (που προκαλείται από νόμιμες αλιευτικές 
δραστηριότητες – τόσο επαγγελματικές όσο και ερασιτεχνικές, ή από όλες τις άλλες 
ανθρώπινες αιτίες – μεταξύ άλλων της παράνομης αλιείας), τα οποία συνοδεύονται 
από συμπληρωματικά μέτρα.

 μείωση κατά 40% της θνησιμότητας των υαλόχελων (μικρότερων των 12 εκατοστών), 
που προκαλούνται από νόμιμες επαγγελματικές αλιευτικές δραστηριότητες εντός 
τριών ετών (2012). έως το 2015, η θνησιμότητα πρέπει να μειωθεί κατά 60% για όλα 
τα στάδια (κιτρινόχελα, αργυρόχελα και υαλόχελα). αυτό θα γίνει με τη μείωση της 
αλιευτικής προσπάθειας (για παράδειγμα με τη μείωση της διάρκειας των περιόδων 
αλιείας).

 όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία, απαγόρευση αλίευσης υαλόχελων και 
αργυρόχελων και μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας των κιτρινόχελων κατά 30% 
έως το 2012 και εν συνεχεία μείωση κατά 10% επιπλέον κάθε χρόνο μέχρι το 60% 
έως το 2015. Μετά από επιστημονική αξιολόγηση το 2015, θα εξεταστούν 
συμπληρωματικά μέτρα, αν όχι απαγόρευση της αλίευσης κιτρινόχελων καθώς και 
υαλόχελων και αργυρόχελων.

 μείωση της θνησιμότητας από άλλες ανθρώπινες αιτίες (μεταξύ άλλων της παράνομης 
αλιείας) κατά 30% εντός 3 ετών (2009/2012), έπειτα κατά 50% έως το 2015 
(2012/2015), στη συνέχεια κατά 75% έως το 2018 (2015/2018), με την εφαρμογή του 
εντοπισμού και της προσαρμογής των εμποδίων προτεραιότητας (μεταξύ άλλων των 
στροβιλοκινητήρων) για τη διασφάλιση οικολογικής συνέχειας (1555 εμπόδια έως το 
2015), και συμπληρωματικά μέτρα για την προσαρμογή των στροβιλοκινητήρων 
(ειδικές παρακάμψεις ιχθύων, νέα μοντέλα στροβιλοκινητήρων με μικρό ή καθόλου 
αντίκτυπο, καθώς και παύση της λειτουργίας τους κατά τις περιόδους υψηλής κατάντη 
μετανάστευσης).

Με τις νέες τροποποιήσεις που προστέθηκαν από τις γαλλικές αρχές στο γαλλικό πρόγραμμα 
διαχείρισης χελιού η Επιτροπή θεώρησε ότι η τελευταία εκδοχή του προγράμματος, η οποία 
ελήφθη επίσημα στις 3 Φεβρουαρίου 2010, πληρούσε τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1100/2007, λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής 
στις 15 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του 
προγράμματος και θα εξετάσει πλήρως τυχόν πληροφορία που επιθυμεί να αποστείλει ο 
αναφέρων επί του θέματος αυτού.


