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 α) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την κοινή αλιευτική πολιτική 
- Συζήτηση προσανατολισμού 
β) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
- Πορεία των εργασιών  

 
 

Α) Κοινή αλιευτική πολιτική 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 13 Ιουλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νέου βασικού κανονισμού 

για την κοινή αλιευτική πολιτική («ΚΑλΠ»). 
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2. Η πρόταση αυτή συνδέεται με τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης των αγορών των 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία εγκρίθηκε την ίδια ημέρα1, καθώς και με 

την πρόταση για ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), η οποία 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 20112.  

3. Γενικός στόχος της πρότασης είναι η εξασφάλιση δραστηριοτήτων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας που δημιουργούν μακροπρόθεσμα βιώσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές 

και κοινωνικές συνθήκες και συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια. 

4. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών 

γνωμοδότησαν στις 28 Μαρτίου 2012 και στις 4 Μαΐου 2012, αντιστοίχως3. 

5. Η Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» ολοκλήρωσε τη δεύτερη 

ανάγνωση της πρότασης τον Φεβρουάριο του 20124. 

6. Έπειτα από τρεις συζητήσεις προσανατολισμού τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο 

του 2012, το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» κατέληξε σε μερικό γενικό προσανατολισμό 

τον Ιούνιο του 20125. Ο γενικός αυτός προσανατολισμός οριστικοποιήθηκε κατά τη σύνοδο 

του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2013, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της 

απαγόρευσης των απορρίψεων και ορισμένων συναφών διατάξεων (άρθρα 15 και 16)6. 

7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 

20137. 

8. Η Ομάδα άρχισε να εξετάζει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2013 και 

ολοκλήρωσε τις σχετικές εργασίες κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Μαρτίου 2013. 

9. Στις 13 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε εντολή για την 

έναρξη διαπραγματεύσεων8. 

                                                 
1 Έγγρ. 12516/11 PECHE 188 CODEC 1167 - COM(2011) 416 final. 
2 Έγγρ. 17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255 - COM(2011) 804 final. 
3 ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 183· ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 20. 
4 Έγγρ. 5070/2/12 PECHE 7 CODEC 9 REV 2. 
5 Έγγρ. 11322/12 PECHE 227 CODEC 1654. 
6 Έγγρ. 11322/1/12 PECHE 227 CODEC 1654 REV 1. 
7 Έγγρ. 5255/13 CODEC 61 PECHE 39 PE 7. 
8 Έγγρ. 7164/13 PECHE 83 CODEC 498 και 7165/13 PECHE 84 CODEC 499. 
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10. Τα τρία θεσμικά όργανα έχουν πραγματοποιήσει τέσσερις συνεδριάσεις άτυπου τριμερούς 
διαλόγου έως σήμερα, και συγκεκριμένα στις 19 Μαρτίου, τις 26 Μαρτίου και τις 8 και 9 
Απριλίου 2013. Έχουν ήδη προβλεφθεί νέες συνεδριάσεις έως τα τέλη Μαΐου, οι οποίες 
ενδέχεται να συνεχιστούν και αργότερα. 

11. Η Προεδρία θα διοργανώσει άτυπη συνεδρίαση των Γενικών Διευθυντών για την αλιεία από 
τις 15 έως τις 17 Απριλίου, με αντικείμενο συζήτησης την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), την υποχρέωση εκφόρτωσης, την 
περιφερειοποίηση και τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας. 

 
II. ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ 

12. Από τις διαπραγματεύσεις, έχει καταστεί σαφές ότι είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να επιλυθούν τα 
ακόλουθα ζητήματα που αφορούν βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ: 

α) μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ),  

β) πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 

 γ) διαδικασία περιφερειοποίησης,  

 δ) διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας και συναφή μέτρα/κυρώσεις. 

 

13. Παρατηρείται επίσης σοβαρή διάσταση απόψεων όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία: τις 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και πολιτικές σε σχέση με την κοινή αλιευτική πολιτική· τη 
διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες, στο πλαίσιο του χειρισμού και της 
αναφοράς δεδομένων· τους κανόνες για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών 
δυνατοτήτων· τη σύνθεση των γνωμοδοτικών συμβουλίων· την υποχρέωση των κρατών 
μελών να δημιουργήσουν περιοχές αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων· και την ανάθεση 
της εξουσίας στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

14. Η Προεδρία συνέταξε το συνημμένο στην παρούσα έκθεση έγγραφο συζήτησης, όπου 
συνοψίζονται οι επίμαχες πτυχές των βασικών ζητημάτων που εκκρεμούν. Η Προεδρία καλεί 
τις αντιπροσωπίες να παράσχουν προσανατολισμό για τον χειρισμό των ζητημάτων αυτών 
στη συνέχεια της διαδικασίας, βάσει των ερωτήσεων που περιέχονται στο παράρτημα. 
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β) ΚΟΑ 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στις 13 Ιουλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την πρότασή της για 

την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας («ΚΟΑ»).  

2. Η πρόταση για την ΚΟΑ αποτελεί τμήμα της δέσμης για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ και έχει 

στόχο να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου νέου κανονισμού για την 

ΚΑλΠ. Στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται: 

 η απλούστευση των νομικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων αναφοράς, 

 η ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων, 

 η μείωση της στήριξης της αγοράς (διακοπή της εφαρμογής του συστήματος τιμών 

απόσυρσης, σταδιακή κατάργηση της στήριξης των ενισχύσεων για την 

αποθεματοποίηση), και 

 η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. 

3. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών 

γνωμοδότησαν στις 28 Μαρτίου 2012 και στις 4 Μαΐου 2012, αντιστοίχως9. 

4. Έπειτα από συζήτηση προσανατολισμού που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2012, το 

Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» κατέληξε σε γενικό προσανατολισμό τον Ιούνιο του 201210. 

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 

201211. 

6. Η Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» άρχισε να εξετάζει τις 

τροπολογίες του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2013 και ολοκλήρωσε τις σχετικές 

εργασίες στις 5 Φεβρουαρίου 2013. 

                                                 
9 ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 183. ΕΕ C 225 της 25.7.2012, σ. 20. 
10 Έγγρ. 10415/12 PECHE 192 CODEC 1445. 
11 Έγγρ. 13616/12 CODEC 2093 PECHE 334 PE 390. 
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7. Στις 13 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε 

διαπραγματευτική εντολή12 για τη διεξαγωγή τριμερούς διαλόγου με το ΕΚ, ο οποίος 

πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013. Στις 27 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε 

δεύτερος τριμερής διάλογος βάσει αναθεωρημένης εντολής, η οποία συμφωνήθηκε στις 20 

Μαρτίου 201313. 

8. Κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, επετεύχθη σύγκλιση των θέσεων των οργάνων 

προς συμβιβαστικές λύσεις επί των περισσότερων πολιτικών και τεχνικών ζητημάτων. Κατά 

τον δεύτερο διμερή διάλογο, συμφωνήθηκε ότι οι αναφορές στο ΕΤΘΑ που περιέχονται στον 

κανονισμό για την ΚΑλΠ δεν θα πρέπει να προδικάσουν την έκβαση των εργασιών επί του 

κανονισμού για το ΕΤΘΑ. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί κάποιου είδους 

προσανατολισμός ή καθοδήγηση. 

 

II. ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

9. Τα βασικά θέματα που εκκρεμούν αφορούν την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή 

(άρθρα 42 έως 44) και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρα 24, 33, 41 και 46). 

10. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική ενημέρωση των καταναλωτών, το Συμβούλιο έχει τονίσει την 

άποψη ότι δεν θα πρέπει να περιληφθεί στις υποχρεωτικές πληροφορίες ούτε η ημερομηνία 

αλίευσης (θέση της Επιτροπής) ούτε η ημερομηνία εκφόρτωσης (θέση του Κοινοβουλίου), 

καθώς πρόκειται για πληροφορίες που δεν είναι επαρκώς χρήσιμες για τον καταναλωτή και 

θα μπορούσαν μάλιστα να τον παραπλανήσουν όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων. 

Στη θέση του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριλαμβάνει στις υποχρεωτικές πληροφορίες 

την αναφορά των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και του ιχθυαποθέματος από το οποίο 

προέρχεται το προϊόν, καθώς και την λεπτομερέστερη αναγραφή της περιοχής αλίευσης των 

μη εκτρεφόμενων ιχθύων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανεξετάζει επί του παρόντος τη 

θέση του, αλλά δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων.  

                                                 
12 Έγγρ. 6457/13 PECHE 59 CODEC 341. 
13 Έγγρ. 7160/13 PECHE 82 CODEC 496 και 6457/2/13 REV 2 PECHE 59 CODEC 341. 
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 Η Επιτροπή επιμένει στην «ημερομηνία αλίευσης», ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για 

πληροφορία η οποία είναι διαθέσιμη δυνάμει των υποχρεώσεων ιχνηλασιμότητας, είναι 

χρήσιμη για τον καταναλωτή και αποτελεί εργαλείο διαφοροποίησης των προϊόντων. 

Εξήγησε ότι η ημερομηνία αλίευσης, η οποία, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό της 

Επιτροπής14, πρέπει να παρέχεται κατά την πρώτη πώληση, μπορεί να καλύπτει περισσότερες 

από μία ημερολογιακές ημέρες ή μια χρονική περίοδο που να αντιστοιχεί σε περισσότερες 

από μια ημερομηνίες αλίευσης. Κατά τη συζήτηση σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών, 

προτάθηκε επίσης η υποχρεωτική παροχή ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών μέσω του 

γραμμωτού ή άλλου κωδικού που συνοδεύει το προϊόν. Η Επιτροπή επιμένει επίσης στον 

καθορισμό περισσότερων υποχρεωτικών πληροφοριών για τα προϊόντα σε κονσέρβα.  

11. Όσον αφορά το ζήτημα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Συμβούλιο εξέφρασε την 

προτίμησή του για τις εκτελεστικές πράξεις, προκρίνοντας την ενσωμάτωση των 

απαραίτητων λεπτομερειών στον κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βασιζόμενο στις 

νομικές συμβουλές που έλαβε από τις αρμόδιες εσωτερικές υπηρεσίες του, διατηρεί 

επιφυλάξεις για ορισμένες από τις προτάσεις αυτές (άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 

δ), άρθρο 34 στοιχείο α), άρθρο 41 και άρθρο 46), καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ζητήματα 

που εμπίπτουν στο πεδίο της παράγωγης νομοθεσίας και όχι της εναρμόνισης της εφαρμογής. 

Η Επιτροπή επιμένει στην ανάθεση των εξουσιών που προβλέπονται στην πρότασή της. Το 

Συμβούλιο πρόκειται να καταθέσει νέες ανεπίσημες προτάσεις διατύπωσης του κειμένου, 

όπου θα υπογραμμίζεται η φύση των εκτελεστικών πράξεων. 

12. Ο τρίτος τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 8 Μαΐου 2013. 

 

_____________________ 

                                                 
14 Άρθρο 67 παράγραφος 9 του εκτελεστικού κανονισμού (EΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, 

της 8ης Απριλίου 2011, ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Έγγραφο συζήτησης της Προεδρίας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
για την κοινή αλιευτική πολιτική (βασικός κανονισμός) 

 

• Μελλοντικές ενέργειες και περιθώρια ευελιξίας στο πλαίσιο των θέσεων του Συμβουλίου 
(Φεβρουάριος 2013 και διαπραγματευτική εντολή της 13ης Μαρτίου), της θέσης του 
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (Φεβρουάριος 2013) και της εν εξελίξει διαδικασίας των 
τριμερών διαλόγων με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. 

• Βασικά σημεία προς εξέταση: πρόγραμμα εργασιών και ειδικά ζητήματα: υποχρέωση 
εκφόρτωσης, ΜΒΑ, περιφερειοποίηση και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας. 

 

Στόχος του εγγράφου: Ενημέρωση του Συμβουλίου για την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τους 
τριμερείς διαλόγους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, περιγραφή των εκκρεμών 
ζητημάτων και προώθηση της συζήτησης για πιθανές μελλοντικές ενέργειες κατά τη συνέχεια της 
διαδικασίας με σκοπό την εξεύρεση κοινού εδάφους επί των βασικών πολιτικών ζητημάτων.  

A. Πλαίσιο της συζήτησης:  

1. Πορεία των διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο Υπουργών οριστικοποίησε τον συνολικό 
γενικό προσανατολισμό του σχετικά με τον βασικό κανονισμό για την ΚΑλΠ στις 26 
Φεβρουαρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του κατά τη σύνοδο της 
ολομέλειάς του στις 6 Φεβρουαρίου. Στις 13 Μαρτίου, η ΕΜΑ κατέληξε σε συμφωνία επί της 
εντολής του Συμβουλίου. Ο πρώτος τριμερής διάλογος μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου 
και Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου. Ακολούθησαν νέοι τριμερείς διάλογοι 
στις 26 Μαρτίου και στις 8 και 9 Απριλίου.  

 Οι συνεδριάσεις έχουν διεξαχθεί σε εγκάρδια και επαγγελματική ατμόσφαιρα και, παρότι έχει 
σημειωθεί ορισμένη πρόοδος, οι εργασίες προχωρούν με αργό ρυθμό. Μπορούμε να 
διακρίνουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ζητημάτων: 

1. ζητήματα τα οποία μπορέσαμε να διευθετήσουμε στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου 
βάσει της διαπραγματευτικής εντολής της ΕΜΑ — ο αριθμός των ζητημάτων αυτών 
ήταν μικρός·  
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2. ζητήματα επί των οποίων διαπιστώθηκε ευρεία συμφωνία ως προς την ουσία και τον γενικό 
στόχο αλλά διαφωνία ως προς τον τρόπο αποτύπωσης τους στα κείμενα· σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι διαφορές δεν ήταν σημαντικές και, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό 
κείμενο, το ζήτημα ανατέθηκε σε τεχνική ομάδα για περαιτέρω εξέταση εναλλακτικών 
διατυπώσεων· ο αριθμός των ζητημάτων αυτών ήταν μεγάλος· 
 

3. ζητήματα επί των οποίων η έμφαση και η ουσία των θέσεων του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου διέφεραν σημαντικά· για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να αναβληθεί για το 
μέλλον η εξέταση των εν λόγω ζητημάτων. 

Οι τριμερείς διάλογοι περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις σε βάθος με τον εισηγητή που έχει ορίσει 
το ΕΚ για τον συγκεκριμένο φάκελο· της ομάδας του ΕΚ ηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Αλιείας. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν επίσης οι σκιώδεις εισηγητές ως μέλη της 
διαπραγματευτικής ομάδας του ΕΚ.  

Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί σε πρώτη ανάγνωση το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου. Τα βασικά 
ζητήματα που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί είναι η περιφερειοποίηση (άρθρα 17-20 και 21-24), οι 
αλιευτικές δυνατότητες (άρθρο 16) και η διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας (άρθρα 27-36). 
Εντωμεταξύ, έχουν προγραμματιστεί νέοι τριμερείς διάλογοι έως το τέλος του Μαΐου, καθώς και 
μια σειρά τεχνικών συνεδριάσεων για τη στήριξη των εργασιών των τριμερών διαλόγων. 

 

2. Πολυετή σχέδια. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις διοργανικές ευθύνες στο πλαίσιο των 
πολυετών σχεδίων εξακολουθούν να αποτελούν πηγή προβληματισμού. Η Προεδρία αναζητά 
ενεργά αποδεκτή λύση που θα επιτρέψει να προχωρήσουν οι εργασίες για τη μεταρρύθμιση. 
Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το συγκεκριμένο ζήτημα, στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε το Συμβούλιο τον 
περασμένο Δεκέμβριο για την τροποποίηση ορισμένων πτυχών του κανονισμού για το σχέδιο 
αποκατάστασης του γάδου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Προεδρία θεωρεί ότι, υπό το πρίσμα της νέας αυτής εξέλιξης, 
πρέπει να εργαστούμε τόσο για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ όσο και για 
την επίτευξη προόδου, στο μέτρο του δυνατού, όσον αφορά τα πολυετή σχέδια, τα οποία 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της σχεδιαζόμενης αναθεωρημένης ΚΑλΠ.  

 Η Προεδρία φρονεί, εν προκειμένω, ότι σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση τα 
θεσμικά όργανα θα πρέπει να εργαστούν κατά τρόπο νομικά ουδέτερο και σύμφωνο με τις 
θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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B. Πρόγραμμα εργασιών και χρονοδιαγράμματα 

 Η Προεδρία, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πραγματοποίησαν προσφάτως άτυπη 
συνεδρίαση σε πολιτικό επίπεδο για την επισκόπηση της προόδου και την εξέταση του 
προγράμματος εργασιών και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν καταρτισθεί. Τα θεσμικά 
όργανα αποφάσισαν στο σύνολό τους να εντατικοποιήσουν το πρόγραμμα εργασιών. 
Συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί ένα σχέδιο εργασιών με σκοπό την αποκρυστάλλωση των 
συμπεφωνημένων κοινών θέσεων και τον προσδιορισμό των τομέων όπου η 
διαπραγματευτική εντολή των θεσμικών οργάνων δεν επιτρέπει την επίτευξη συμφωνίας. 
Συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αποσαφήνιση της θέσης έως τις 
αρχές Μαΐου. Η Προεδρία σκοπεύει να υποβάλει προς εξέταση στην ΕΜΑ πρόταση 
αναθεωρημένης εντολής στις 2 Μαΐου. Αν χρειαστεί, τυχόν σημαντικά πολιτικά ζητήματα επί 
των οποίων δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος θα παραπεμφθούν στο Συμβούλιο Γεωργίας 
και Αλιείας του Μαΐου (13/14 Μαΐου). 

 

Γ. Σύνοψη εκκρεμών ζητημάτων και σημεία προς εξέταση και συζήτηση  

1. Μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) — άρθρο 2 παράγραφος 2 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την ενσωμάτωση της ΜΒΑ στην ΚΑλΠ ως 
στόχου, με σαφή προθεσμία επίτευξης. Οι διαφορές είναι επιγραμματικά οι εξής: 

• Ο προσανατολισμός του Συμβουλίου προβλέπει τη διασφάλιση ποσοστού θνησιμότητας 
λόγω αλιείας στο επίπεδο που αντιστοιχεί στη ΜΒΑ έως το 2015, όπου είναι δυνατόν, και 
έως το 2020 το αργότερο. 

 
• Αν πρόκειται για αποθέματα κοινού ενδιαφέροντος με τρίτες χώρες, θα πραγματοποιούνται 

διαβουλεύσεις με σκοπό την εξεύρεση συμφωνίας όσον αφορά την εκμετάλλευση στο 
επίπεδο που αντιστοιχεί στη ΜΒΑ, όπου είναι δυνατόν. 

 
• Ο γενικός προσανατολισμός απαιτεί «ρυθμό εκμετάλλευσης» τουλάχιστον στο επίπεδο που 

αντιστοιχεί στη ΜΒΑ. 
 
• Η θέση του Κοινοβουλίου προβλέπει ότι τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας θα πρέπει 

έως το 2015 να «βρίσκονται σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την αποκατάσταση των αποθεμάτων 
ιχθύων, το αργότερο έως το 2020, πάνω από τα επίπεδα που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς και τη διατήρηση όλων των αποκατεστημένων 
αποθεμάτων στα επίπεδα αυτά». 
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• Η προσέγγιση του Κοινοβουλίου φαίνεται πως έχει στόχο να επιτρέψει την αποκατάσταση 

των αποθεμάτων πάνω από το επίπεδο της βιομάζας που αντιστοιχεί στη ΜΒΑ έως το 2020. 

Απαιτεί επίσης «ρυθμό εκμετάλλευσης» ανώτερο του επιπέδου που αντιστοιχεί στη ΜΒΑ.  

 

2. Απορρίψεις και υποχρέωση εκφόρτωσης – Άρθρο 15 

Σε γενικές γραμμές, όσα έχουν συμφωνηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο χωριστά δεν 

διαφέρουν σημαντικά από τον γενικό στόχο και σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζουν. Ωστόσο, σε 

λεπτομερέστερο επίπεδο, διαπιστώνονται οι ακόλουθες διαφορές: 

• οι απόψεις διίστανται όσον αφορά τη χρονική ακολουθία για την απαγόρευση των 

απορρίψεων: το Συμβούλιο ορίζει μια εναρκτήρια ημερομηνία για τα αποθέματα που 

αποτελούν στόχο και μια καταληκτική ημερομηνία για τα αποθέματα που δεν αποτελούν 

στόχο ανά τύπο αλιείας και περιφέρεια, ενώ το Κοινοβούλιο ορίζει ημερομηνία γενικής 

εφαρμογής σε περιφερειακή βάση. 

  

• Το Κοινοβούλιο δεν κάνει αναφορά σε δυνατότητα ελάχιστων εξαιρέσεων, ενώ το Συμβούλιο 

τάσσεται υπέρ της σταδιακής μείωσης από το 9% στο 7%. 

 

• Το Κοινοβούλιο προτείνει ευελιξία 5% από έτος σε έτος αντί του 10% που αναφέρεται στον 

γενικό προσανατολισμό του Συμβουλίου. 

 

• Το Κοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στο 3% το ανώτατο όριο των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

τα οποία θα μπορούν να αφαιρούνται από τα είδη που αποτελούν στόχο αντί του 10% που 

προτιμά το Συμβούλιο. 

 

• Το Συμβούλιο επιτρέπει διετές μεταβατικό καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου, αφού έχουν 

εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες, τα είδη μπορούν να εκφορτώνονται χωρίς να 

καταλογίζονται στην ποσόστωση, εφόσον δεν υπερβαίνουν ανά αλιευτικό ταξίδι το 5% του 

αποθέματος-στόχου. Η χρήση των εν λόγω εκφορτώσεων υπόκειται σε περιορισμούς. Το 

Κοινοβούλιο δεν προβλέπει παρόμοιο μέτρο. 
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3. Περιφερειοποίηση – Άρθρο 17 

Η αρχή της περιφερειοποίησης τυγχάνει ευρείας αποδοχής ως έννοια, αλλά υπάρχουν σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ του γενικού προσανατολισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά 

με τον τρόπο επίτευξής της. 

• Όλοι συμφωνούν ότι, στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συζητούν τις λεπτομέρειες των μέτρων διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 

της απαγόρευσης των απορρίψεων, με τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω των γνωμοδοτικών 

συμβουλίων (ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο αλιείας). Τις διαβουλεύσεις αυτές θα 

διευκολύνει η Επιτροπή παρέχοντας, μεταξύ άλλων, επιστημονική βοήθεια.  

• Ο γενικός προσανατολισμός του Συμβουλίου προβλέπει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη 

μέλη θα πρέπει να συμφωνούν σε μέτρα, τα οποία θα θεσπίζονται στη συνέχεια από την 

Επιτροπή με την έκδοση ενωσιακής νομοθετικής πράξης που θα εφαρμόζεται με τον ίδιο 

τρόπο σε όλους τους αλιείς, εφόσον τα μέτρα συμφωνούνται ομόφωνα από τα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη. Τα μέτρα αυτά θα θεσπίζονται με ενωσιακή νομοθετική πράξη. Εάν δεν μπορεί 

να επιτευχθεί συμφωνία, τα μέτρα λαμβάνονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. 

• Το Συμβούλιο προτείνει στην ουσία να ανατεθεί σε κάθε κράτος μέλος η εφαρμογή εθνικών 

μέτρων για τον στόλο του στο πλαίσιο ενός γενικού πλαισίου που θα ορίζεται σε πολυετές 

σχέδιο και η επιδίωξη συντονισμένης προσέγγισης με τα κράτη μέλη που ασχολούνται με το 

ίδιο αλιευτικό αντικείμενο. Η Επιτροπή θα παρεμβαίνει σε περίπτωση που τα εθνικά μέτρα 

δεν επαρκούν ή δεν λαμβάνονται εγκαίρως. 

4. Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας (άρθρο 5 παράγραφος 20 — ορισμοί, άρθρο 34 

και άρθρο 35 του γενικού προσανατολισμού) 

 

• Σε αντίθεση με τον συμφωνημένο γενικό προσανατολισμό του Συμβουλίου, η θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ευρύτερο ορισμό της αλιευτικής ικανότητας του 

στόλου που συνυπολογίζει όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την αλιευτική ικανότητα 

των σκαφών, όπως, επί παραδείγματι, το είδος και το μέγεθος των αλιευτικών εργαλείων επί 

των σκαφών.  
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• Το Συμβούλιο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν σε ετήσια βάση έκθεση 
σχετικά με την εξισορρόπηση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου με τις αλιευτικές 
δυνατότητες. Ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή της 
αλιευτικής ικανότητας σε περίπτωση ανισορροπίας και να υποβάλλουν έκθεση σχετικά τον 
τρόπο που θα επιτύχουν την εξισορρόπηση, συμπεριλαμβανομένου και χρονοδιαγράμματος. 
Η πρώτη έκθεση υπόκειται σε εκ των προτέρων προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Το Συμβούλιο δίνει επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
ζητούν να εξαιρεθούν από το ανώτατο όριο αλιευτικής ικανότητας τα αλιευτικά σκάφη που 
καλύπτονται από μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις. 

 

• Το ΕΚ προβλέπει την καταγραφή λεπτομερέστερων πληροφοριών στην ετήσια έκθεση. 
Επιθυμεί μια πιο κανονιστική προσέγγιση σε περίπτωση που από την έκθεση προκύπτουν 
ανακολουθίες μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του στόλου και των αλιευτικών 
δυνατοτήτων, περιλαμβανομένης της διακοπής της ενωσιακής χρηματοδότησης δυνάμει του 
ΕΤΘΑ σε περίπτωση μη υποβολής έκθεσης ή μη τήρησης του υποβληθέντος προγράμματος. 

 

Φαίνεται πως υπάρχουν δυνατότητες εξεύρεσης κοινού εδάφους μεταξύ του Συμβουλίου, του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την επίτευξη συμφωνίας επί του βασικού κανονισμού κατά 
τα αρχικά στάδια της δεύτερης ανάγνωσης. Σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η πρόοδος των 
συζητήσεων στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και 
Επιτροπής, ζητείται από το Συμβούλιο να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Είναι έτοιμα τα κράτη μέλη να στηρίξουν κατά τις προσεχείς εβδομάδες το εντατικό 
πρόγραμμα εργασίας που έχει καταρτισθεί, ώστε να μπορέσει να εξεταστεί η εντολή του 
Συμβουλίου στο επίπεδο της ΕΜΑ στις 2 Μαΐου και, εάν χρειαστεί, στο επίπεδο του 
Συμβουλίου στις 13/14 Μαΐου; 

 
2. Στο πλαίσιο των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα βασικά 

ζητήματα που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, ποιο είναι το περιθώριο ευελιξίας για τα 
ζητήματα αυτά και ως προς ποιες πτυχές τους; 

 
3. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης όσον αφορά τα πολυετή σχέδια, στηρίζουν τα κράτη μέλη 

την πιθανή προσέγγιση που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο Α.2; 
 

________________________ 
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