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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η συμφωνία περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου XIV του καταστατικού του FAO, εγκρίθηκε από τη 
διάσκεψη του FAO το 1949 και τέθηκε σε ισχύ το 1952. Η εν λόγω συμφωνία αναθεωρήθηκε 
το 1963, το 1976 και το 1997. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσχώρησε στην ΓΕΑΜ την 16η 
Ιουνίου 1998 δυνάμει της απόφασης 98/416/EΚ1. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στις 
περιοχές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου είναι επίσης μέρη της παρούσας 
συμφωνίας. 

Η ΓΕΑΜ αποτελεί τη λεγόμενη Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ), 
που σκοπό έχει την προαγωγή της ανάπτυξης, της διατήρησης, της ορθολογικής διαχείρισης 
και της αξιοποίησης των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. 

Το 2013 ξεκίνησε μια διαδικασία αναθεώρησης της συμφωνίας της ΓΕΑΜ, κατόπιν εξέτασης 
επιδόσεων που οριστικοποιήθηκε το 2011 και η οποία κατέδειξε ότι η συμφωνία θα έπρεπε 
να αναθεωρηθεί προκειμένου να διασαφηνιστούν οι στόχοι και τα καθήκοντα της ΓΕΑΜ και 
να ενισχυθεί η αποδοτικότητά της.  

Η αναθεωρημένη συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών της ΓΕΑΜ. Στις συζητήσεις συμμετείχε και το νομικό τμήμα του 
FAO. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της 
Ένωσης για ζητήματα που ενέπιπταν στις αρμοδιότητες της τελευταίας. Οι διαπραγματεύσεις 
διενεργήθηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με τους αντίστοιχους τομείς 
ευθύνης τους, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εντολής. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, υπήρχε τακτικός και στενός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΓΕΑΜ υιοθέτησαν την «Αναθεωρημένη συμφωνία περί 
ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο» κατά την 38η ετήσια σύνοδο της 
ΓΕΑΜ στις 19-24 Μαΐου 2014.  

Δυνάμει της αναθεώρησης, τροποποιήθηκε η δομή και το περιεχόμενο της ισχύουσας 
συμφωνίας προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις ισχύουσες πράξεις της ΓΕΑΜ. Οι 
κυριότερες αλλαγές που εισήχθησαν είναι οι εξής: 

– Εξηγούνται σαφέστερα ο σκοπός και οι βασικές αρχές της συμφωνίας για τη ΓΕΑΜ. 
Η νέα συμφωνία ορίζει έναν σαφή συνολικό στόχο, που αφορά τη βιολογική, 
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των έμβιων θαλάσσιων 
πόρων. Προβλέπει επίσης τους ορισμούς των όρων που είναι απαραίτητοι για την 
ορθή ερμηνεία της συμφωνίας. Προσδιορίζει καλύτερα τα καθήκοντα της ΓΕΑΜ, 
που περιλαμβάνουν την προαγωγή της κοινής διαχείρισης της αλιείας μέσω 
πολυετών σχεδίων διαχείρισης, τον καθορισμό απαγορευμένων περιοχών αλιείας, 
καθώς και τη συλλογή και διάδοση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα συμφωνία 
ενσωματώνει βασικά στοιχεία της κοινής αλιευτικής πολιτικής που σχετίζονται με 
τον στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, την προσέγγιση βάσει του 
οικοσυστήματος και την προληπτική προσέγγιση, τη μείωση των απορρίψεων, 
καθώς και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.  

– Περιέχει διατάξεις για την υιοθέτηση μέτρων/κυρώσεων με σκοπό την αντιμετώπιση 
μη συμμορφώσεων από μέρους των κρατών μελών ή κρατών μη μελών. 

                                                 
1 ΕΕ L 190, της 4.7.1998, σ. 34-35. 
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– Θεσπίζει έναν επαρκώς καθορισμένο μηχανισμό διευθέτησης των διαφορών που 
ενδέχεται να ανακύψουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.  

Η αναθεωρημένη συμφωνία είναι ευθυγραμμισμένη με τους βασικούς στόχους της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής.  

Η πρόταση αποσκοπεί στη σύναψη της αναθεωρημένης συμφωνίας για τη ΓΕΑΜ εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το κείμενο της αναθεωρημένης συμφωνίας, που επισυνάπτεται στην προτεινόμενη απόφαση 
της επιτροπής θα υποβληθεί σε νομικό έλεγχο από τον FAO, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2014. Συνεπώς, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο εν λόγω κείμενο, 
οι οποίες δεν αναμένεται να είναι ουσιώδεις. Για την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων στη 
σύναψη της αναθεωρημένης συμφωνίας, η Επιτροπή προχωρεί στην υποβολή της παρούσας 
πρότασης. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την υποβολή στο Συμβούλιο του εγκεκριμένου από 
τον FAO κειμένου πριν από την έναρξη των συζητήσεων στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας 
του Συμβουλίου.  

Ζητείται από το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης το συντομότερο δυνατόν, με 
τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αναθεωρημένης συμφωνίας 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 
43 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής2, 

Έχοντας υπόψη τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η συμφωνία περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) 
θεσπίστηκε και εγκρίθηκε κατά την πέμπτη σύνοδο της διάσκεψης του FAO το 1949, 
και τέθηκε σε ισχύ την 20ή Φεβρουαρίου 1952.  

(2) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας της ΓΕΑΜ 
δυνάμει της έγκρισης της απόφασης 98/416/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 
1998 σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Γενική Επιτροπή 
Αλιείας για τη Μεσόγειο4. 

(3) Δυνάμει τις τρίτης παραγράφου του άρθρου 1, η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

(4) Στις 15 Νοεμβρίου 2013 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί εκ μέρους της Ένωσης για την αναθεώρηση της συμφωνίας της 
ΓΕΑΜ σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης. 

(5) Οι διαπραγματεύσεις διενεργήθηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα 
με τους αντίστοιχους τομείς ευθύνης τους, σύμφωνα με τη σχετική εντολή και με 
στενή συνεργασία μεταξύ τους. 

(6) Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά τη συνεδρίαση της ΓΕΑΜ που 
διεξήχθη στις 19-24 Μαΐου 2014, η οποία ενέκρινε ομόφωνα ένα κείμενο για την 
αναθεωρημένη συμφωνία.  

(7) Σκοπός της αναθεώρησης είναι ο εκσυγχρονισμός της ΓΕΑΜ και η ενίσχυση του 
ρόλου της για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων εντός του τομέα ευθύνης της.  

(8) Οι στόχοι, καθώς και οι γενικές αρχές και τα καθήκοντα της ΓΕΑΜ αναθεωρήθηκαν 
και διευρύνθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και του περιβάλλοντός τους.  

                                                 
2 ΕΕ C , της , σ. . 
3 ΕΕ C , της , σ. . 
4 ΕΕ L 190, της 4.7.1998, σ. 34-35. 
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(9) Η αναθεωρημένη συμφωνία είναι ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής της Ένωσης και ως εκ τούτου η έγκρισή της είναι προς όφελος 
της Ένωσης,  

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 
Δια της παρούσας εγκρίνεται η αναθεωρημένη συμφωνία περί ιδρύσεως της Γενικής 
Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, όπως ορίζεται στο παράρτημα. 

Άρθρο 2 
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να προβεί, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κοινοποίηση προς τον FAO της αποδοχής της αναθεωρημένης 
συμφωνίας από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Άρθρο 3 
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής 
Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
Βρυξέλλες, 

 Για το Συμβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 


