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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2013 

Μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2013 
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μειώσεις στις αλιευτικές ποσοστώσεις του 2013 
για όσα κράτη μέλη δήλωσαν ότι υπερέβησαν τις ποσοστώσεις που τους είχαν χορηγηθεί το 
2012.  Η ετήσια αυτή διαδικασία επιβολής μειώσεων επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αφενός, να αντισταθμίζει άμεσα τη ζημία που προκαλείται στα αποθέματα που 
υπεραλιεύθηκαν την προηγούμενη χρονιά και, αφετέρου, να εξασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση 
των κοινών αλιευτικών πόρων από τα κράτη μέλη. 

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία ∆αμανάκη δήλωσε: «Καθώς 
προχωρούμε στην εφαρμογή της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, 
προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την αυστηρή αλλά και δίκαιη εφαρμογή των 
κανόνων για όλους. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το συνολικό ποσοστό υπεραλίευσης 
μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι. Στόχος μας είναι να συνεχιστεί η τάση αυτή και στο μέλλον. 
Αυτός θα είναι, μεταξύ άλλων, και ο στόχος των προσπαθειών μας για την εφαρμογή των 
διατάξεων ελέγχου, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για την εξάλειψη της υπεραλίευσης 
και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλιευτικών μας αποθεμάτων.» 

Μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων επιβάλλονται σε αποθέματα που έχουν 
υπεραλιευθεί την προηγούμενη χρονιά, ενώ επιπλέον μειώσεις επιβάλλονται για 
υπεραλίευση κατ’ εξακολούθηση, υπεραλίευση άνω του 5%, ή σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο απόθεμα υπόκειται σε πολυετές σχέδιο.    

Ωστόσο, αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ποσόστωση για να αντισταθμίσει την 
υπεραλίευση, μειώνονται οι ποσοστώσεις για ένα άλλο απόθεμα της ίδιας γεωγραφικής 
περιοχής, αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη να αποφεύγονται οι απορρίψεις σε μικτούς τύπους 
αλιείας.  Η εναλλακτική μείωση των ποσοστώσεων άλλων αποθεμάτων αποφασίζεται 
κατόπιν διαβούλευσης με το οικείο κράτος μέλος και δημοσιεύεται με έκδοση ξεχωριστού 
κανονισμού εντός του έτους. 

Γενικές πληροφορίες 
Η νομική βάση για τις μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009. Βάσει του κανονισμού αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει 
μειώσεις στις μελλοντικές ποσοστώσεις των κρατών μελών που προέβησαν σε υπεραλίευση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού, εφαρμόζονται 
πολλαπλασιαστικοί συντελεστές για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:EN:PDF
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Περισσότερες πληροφορίες 
Για τον πλήρη κατάλογο των μειώσεων του 2013, βλ.  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf 

Για τον πλήρη κατάλογο των μειώσεων του 2012, βλ. IP/12/874  
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