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Τεχνικά μέτρα στον τομέα της αλιείας: Επιβεβαίωση της
τελικής συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τους κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο αλιείας, τα αποκαλούμενα τεχνικά μέτρα.
Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 13 Φεβρουαρίου
μεταξύ της Προεδρίας και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται προδιαγραφές
για τα αλιευτικά εργαλεία και τα μεγέθη ματιών, οι απαγορευμένες περιοχές και εποχές και μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων
της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και το περιβάλλον.

"

Η συμφωνία για απλούστερα και καταλληλότερα τεχνικά μέτρα αποτελεί ορόσημο για την εφαρμογή της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για τη βιωσιμότητα των θαλασσών μας. Οι κανόνες θα διευκολύνουν τους
αλιείς και θα δώσουν στα κράτη μέλη και στον αλιευτικό κλάδο τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο
στη λήψη αποφάσεων για το τι αρμόζει στις διαφορετικές θαλάσσιες λεκάνες και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Petre Daea, Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου
Με τον κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα, η ΕΕ θα προσεγγίσει περισσότερο τους στόχους που έχουν ορισθεί στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), όπως η μείωση των ανεπιθύμητων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων
ευαίσθητων ειδών. Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των αλιευμάτων ιχθυδίων
(γόνου) και τον περιορισμό των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο βυθό.
Σύμφωνα με την ΚΑλΠ, οι νέοι κανόνες καθορίζουν το πλαίσιο για την περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη μέθοδο «από κάτω προς τα άνω» σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τον
κλάδο στα πλαίσια τοπικών γνωμοδοτικών συμβουλίων, θα είναι σε θέση να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σχετικά με
ζητήματα ζωτικής σημασίας. Στη συνέχεια, οι κοινές συστάσεις θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή κατά την θέσπιση
παράγωγης νομοθεσίας.
Η περιφερειοποίηση θα συμβάλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για
παράδειγμα, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών θα μπορούν να αναπτύξουν συμπληρωματικά μέτρα μετριασμού στις
κοινές συστάσεις τους για μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στα ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Επίσης, τα κράτη μέλη θα
διαθέτουν και άλλα μέσα, όπως απαγόρευση της αλιείας σε πραγματικό χρόνο και περιορισμοί της κατασκευής και χρήσης
ορισμένων αλιευτικών εργαλείων, με σκοπό τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος υπό
ορισμένες προϋποθέσεις.
Καταρτίσθηκε επίσης κατάλογος απαγορευμένων ειδών των οποίων δεν θα επιτρέπεται η αλίευση.
Από τις 30 Ιουνίου 2021 θα απαγορεύεται η αλιεία με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Προβλέπεται ωστόσο μια μεταβατική
περίοδος, κατά την οποία δεν θα χορηγηθεί καμία νέα άδεια, προκειμένου να μπορέσει ο κλάδος να προσαρμοστεί στις νέες
συνθήκες.
Η επιστημονική έρευνα θα συνεχιστεί αλλά θα πρέπει να διεξάγεται υπό αυστηρούς όρους. Προκειμένου να μη νεκρώσει η
καινοτομία στον τομέα, ο κανονισμός ορίζει την υποχρέωση της Επιτροπής να καταρτίσει μελλοντικά έκθεση που θα
περιλαμβάνει και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) όσον αφορά τις
επιπτώσεις των καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα και την
επιλεκτικότητα.

Επόμενα στάδια

Το κείμενο θα υποβληθεί στους γλωσσομαθείς νομικούς για αναθεώρηση. Το οριστικό κείμενο θα εγκριθεί στη συνέχεια από το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (μέσα του 2019).
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