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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0533/2011, της «O'Shea White & Co», ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των Paul Barlow, Michael Crowley, Gerard Kelly, Alex McCarthy οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν το 30% του ιρλανδικού επίσημου κλάδου αλιείας 
μυδιών, σχετικά με ισχυρισμούς ότι η ιρλανδική κυβέρνηση δεν επιβάλλει τα ίδια 
πρότυπα στα ξένα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ιρλανδικά ύδατα και, ως εκ 
τούτου, παραβιάζουν τις απαιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκών κονδυλίων στους 
ιρλανδούς αλιείς μυδιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η καταγγελία υποβάλλεται από δικηγόρους εξ ονόματος ιρλανδικών εταιρειών αλίευσης 
μυδιών που αντιπροσωπεύουν το 30% του νηολογημένου στόλου. Έλαβαν ευρωπαϊκά 
κονδύλια στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου 2000-2006 για την ανάπτυξη και τη 
διατήρηση του κλάδου στην Ιρλανδία. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες επένδυσαν τα δικά τους 
κεφάλαια που ήταν δυόμισι φορές περισσότερα από τα χρήματα της επιδότησης. 
Υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική σχετικά με τις άδειες αλιείας και τη 
χορήγησή τους που προκαλεί την εξάντληση των αποθεμάτων με αποτέλεσμα τα 
επιδοτούμενα σκάφη τους να μένουν πλέον αδρανή. Ισχυρίζονται, επομένως, ότι η Ιρλανδία 
δεν διαχειρίστηκε σωστά τα κονδύλια της ΕΕ και θα πρέπει να λογοδοτήσει. Η επικοινωνία 
με την κυβέρνηση φαίνεται να έχει διακοπεί πλήρως.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Σχόλια της Επιτροπής στην αναφορά
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- Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 2000–2006:
Στο πλαίσιο του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 που ορίζει λεπτομερείς
κανόνες και διευθετήσεις σχετικά με τη διαρθρωτική βοήθεια της Κοινότητας στον τομέα της 
αλιείας, η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμα ΧΜΠΑ (2000-2006), που 
εφαρμόστηκε στην Ιρλανδία ήταν σύμφωνα με όλες τις πτυχές του άρθρου 37(1) και (2) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και του Παραρτήματος 1 των κατευθυντηρίων γραμμών 
για την ολοκλήρωση της βοήθειας (COM(2006)3424). 

Σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Χρηματοδοτικού Μέσου 
Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 2000–2006, που εκπονήθηκε για την Επιτροπή από 
την Ernst & Young σε συνεργασία με την AND International, COGEA και Eurofish και 
διαβιβάστηκε σε όλα τα κράτη μέλη τον Μάρτιο του 2010, η Ιρλανδία σημείωσε ένα ποσοστό 
υλοποίησης ύψους 107% και ένα ρυθμό απορρόφησης 120%. Η Ιρλανδία βρίσκεται μεταξύ 
των 5 πρώτων κρατών μελών όσον αφορά την αποδοτικότητα των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. 
Η Ιρλανδία εφαρμόζει ένα σύστημα αποκεντρωμένης διαχείρισης στο οποίο οι διαχειριστικές 
αρχές είναι παρούσες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το εν λόγω σύστημα για την 
εφαρμογή του ΧΜΠΑ έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την επικοινωνία και 
τους στόχους, με αποτέλεσμα την σωστή υποστήριξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την 
αποτελεσματική βοήθεια προς τους δικαιούχους.

- Αλιευτικές δυνατότητες:
Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μη διακριτικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για την 
αλιεία μυδιών εντός της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων σύμφωνα με το άρθρο 9 ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 (βασικός κανονισμός ΚΑΠ). Στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν συγκεκριμένα κοινοτικά μέτρα, τα κράτη μέλη παρέχουν προστασία και
ορθολογική χρήση των πόρων. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των αλιευτικών
δυνατοτήτων και την άδεια πρόσβασης – συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για 
πρόσβαση σκαφών και άλλων κρατών μελών. Εκεί όπου δύο κράτη μέλη μοιράζονται την
εκμετάλλευση των υδάτων, είναι καλύτερα να υπάρχει συντονισμένη δράση διαχείρισης των 
πόρων.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών για τα Άγρια Πτηνά και τους Φυσικούς Οικοτόπους, 
οι δραστηριότητες αλιείας μυδιών σε 22 περιοχές Natura 2000 στην Ιρλανδία έχουν
περατωθεί από το 2008 εκτός μιας περιοχής (Castlemaine Harbour, Co. Kerry), που μετά από
αξιολόγηση, λειτουργεί περιοδικά και με ελεγχόμενες προϋποθέσεις. Οι ιρλανδικές αρχές
έχουν ορίσει ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους αλιείς μυδιών οι οποίες 
ισχύουν και για τους μη Ιρλανδούς υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην 
αλιευτική δραστηριότητα και τη διαχείριση αποθεμάτων. Τα ισχύοντα επιστημονικά
δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί από τις εθνικές αρχές με τη βοήθεια μελετών για την εκτροφή 
μυδιών και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και άλλων σχετικών περιοχών όπως αυτών 
στο Wexford και στην περιοχή Rosslare. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ενημερώνονται για
την πρόοδο των εργασιών από την εθνική αρμόδια αρχή (ΒΙΜ) για τη διεξαγωγή παρόμοιων
επιχειρήσεων.

- Aπαιτήσεις για την έκδοση αδειών βάσει των κανονισμών της ΕΕ:
Η αναφορά ισχυρίζεται, στο τμήμα "Θέματα ΕΚ" ότι η ιρλανδική κυβέρνηση επιτρέπει μια
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αντίστροφη διάκριση και παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων για την έκδοση αδειών, 
δεδομένου ότι επιτρέπεται στα αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα στην Βόρειο 
Ιρλανδία να ψαρεύουν στο πλαίσιο της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ιρλανδικού κράτους 
χωρίς άδεια  σύμφωνα με τον ιρλανδικό νόμο για την αλιεία, και χωρίς άδεια σύμφωνα με τις 
ελάχιστες  προδιαγραφές της ΕΚ. Όσον αφορά τους εφαρμοστέους κοινοτικούς κανονισμούς 
που ενδεχομένως παραβιάζονται, η αναφορά περιλαμβάνει τον κανονισμό της Επιτροπής αρ.
1281/2005 της 3ης Αυγούστου 2005 για τη διαχείριση των αδειών αλιείας και των ελάχιστων 
πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτές .

Επ’ αυτού, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο κανονισμός αρ. 1281/2005 καταργήθηκε με τον 
κανονισμό εφαρμογής της Επιτροπής  αρ. 404/2011 της 8ης Απριλίου 2011 που ορίζει 
συγκεκριμένους κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου αρ. 1224/2009 
περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής .
Η Επιτροπή καλεί τους αναφέροντες να υποβάλλουν, σε εύθετο χρόνο, στοιχεία που να
καταδεικνύουν ότι οι βρετανικές οι ιρλανδικές αρχές δεν εφαρμόζουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις της ΕΕ για την χορήγηση αδειών, όπως προβλέπεται στους προαναφερθέντες 
κανονισμούς της Ένωσης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα μπορέσει να ερευνήσει περαιτέρω
το θέμα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να διορθώσουν την
κατάσταση, εάν η έρευνα καταδείξει ότι όντως δεν εφαρμόζονται σωστά οι κοινοτικοί 
κανονισμοί. 

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή θεωρεί ότι βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΧΜΠΑ 2000–2006 για την Ιρλανδία, έχει εφαρμοστεί από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές
κατά τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αρ. 2792/1999. 
Η συγκεκριμένη περίπτωση για την κακοδιαχείριση της δημόσιας ενίσχυσης (κοινοτικής και
εθνικής) προς τις επιχειρήσεις αλιείας μυδιών στην Ιρλανδία δεν είχε έως τώρα γίνει γνωστή 
στην Επιτροπή. Η επιλογή των προγραμμάτων αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών 
μελών.

Επιπλέον, το άρθρο 3 του βασικού κανονισμού ΚΑΠ ορίζει ως «αλιευτικό σκάφος», 
«οποιοδήποτε σκάφος το οποίο είναι εξοπλισμένο για την εμπορική εκμετάλλευση έμβιων 
υδρόβιων πόρων». Στο πλαίσιο αυτό τα σκάφη αλίευσης μυδιών με δράγα θεωρούνται 
αλιευτικά σκάφη  σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και οι δυνατότητες ενίσχυσης 
περιορίζονται σε αυτές που περιλαμβάνονται στον άξονα 1 του ΕΤΑ για την προσαρμογή των 
στόλων. Αυτό αποκλείει την παροχή ενίσχυσης για την κατασκευή και εκσυγχρονισμό1 και 
περιορίζει την επενδυτική ενίσχυση σε μέτρα σχετικά με την ασφάλεια στο σκάφος, την 
υγιεινή, την ποιότητα κλπ και την αντικατάσταση των μηχανών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το άρθρο 29 του ΕΤΑ (άξονας 2) προβλέπει επενδύσεις που να καλύπτουν την κατασκευή, 
την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
υδατοκαλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών σκαφών για δραστηριότητας 
υδατοκαλλιέργειας. Εντούτοις, όταν η Ιρλανδία σχεδίασε το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, 
επέλεξε να μην επωφεληθεί από τις χρηματοδοτικές δυνατότητας του ΕΤΑ για τον ιρλανδικό 
τομέα υδατοκαλλιέργειας, κυρίως διότι είχε αμφιβολίες σχετικά με την συμμόρφωση 
ορισμένων σχεδίων με την κοινοτική νομοθεσία περί περιβαλλοντικών μέτρων.

                                               
1 Άρθρο 25(2) του Κ. 1198/2006)
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Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για μη σωστή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την
παροχή αδειών, η Επιτροπή καλεί τον αναφέροντα να υποβάλλει συγκεκριμένα στοιχεία υπέρ
των ισχυρισμών αυτών, ούτως ώστε η Επιτροπή να ερευνήσει το ζήτημα. 


