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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση 
των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) 
υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση της ΚΑλΠ ως προς τα κεφάλαια II (∆ιατήρηση 
και βιωσιµότητα) και ΙΙΙ (Αναπροσαρµογή της αλιευτικής ικανότητας) του εν λόγω 
κανονισµού πριν από τα τέλη του 20121. Στο πλαίσιο του ίδιου κανονισµού, η 
Επιτροπή υποχρεούται επίσης να υποβάλει έκθεση για τις ρυθµίσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά µε τους περιορισµούς αλιείας σε 
ύδατα µέχρι 12 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 20112. 
Η παρούσα έκθεση συµπληρώνει τις εκθέσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για 
τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής3.  

2. ΚΕΦΑΛΑΙΑ II ΚΑΙ III  

2.1. Κεφάλαιο II – ∆ιατήρηση και βιωσιµότητα 

Από το 2002, τα πολυετή σχέδια αποκατάστασης και διαχείρισης µε σαφείς στόχους 
και κανόνες αλίευσης αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής διατήρησης. 
Εξισορροπούν τις οικολογικές επιταγές (κατάσταση των αποθεµάτων και ποσοστά 
εκµετάλλευσης) και τις οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους (σταθερότητα 
αλιευµάτων). Στα εν λόγω σχέδια ενσωµατώθηκαν, ανάλογα µε την περίπτωση, η 
διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας και ειδικές διατάξεις επίβλεψης και 
παρακολούθησης. Εγκρίθηκαν κοινοτικά σχέδια για 17 αποθέµατα στα ύδατα της 
ΕΕ. Υπάρχει επίσης ένα σχέδιο αποκατάστασης των αποθεµάτων ευρωπαϊκού χελιού 
και συµπληρωµατικές προτάσεις που επί του παρόντος βρίσκονται υπό 
διαπραγµάτευση ή προετοιµασία (βλ. παράρτηµα Ι). Έως τα τέλη του 2010, περίπου 
το 25% των αποθεµάτων και το 80% των σχετικών αλιευµάτων (σε τόνους) µπορεί 
να θεωρηθεί ότι υπόκεινται σε πολυετή σχέδια και κανόνες αλίευσης (δυνάµει 
κανονισµών του Συµβουλίου, δηλώσεων της Επιτροπής/του Συµβουλίου, προτάσεων 
της Επιτροπής ή σχεδίων που συµφωνήθηκαν µε τρίτα µέρη, όπως µε τις 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και τη Νορβηγία). 

Το Συµβούλιο εξέδωσε επίσης κανονισµούς για τη διατήρηση στη Μεσόγειο 
Θάλασσα, για τα τεχνικά µέτρα στη Βαλτική Θάλασσα, και ειδικές διατάξεις για την 
αλιευτική προσπάθεια στα δυτικά ύδατα. Από το 2004, οι αλιευτικές δυνατότητες 
της αλιείας βαθέων υδάτων αποτελούν αντικείµενο εξαµηνιαίας διαχείρισης. 
Σταδιακά θεσπίστηκε η απαγόρευση διαλογής αλιευµάτων ανώτερης κατηγορίας για 
τον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα το 2009/2010. ∆εν 
κατέστη δυνατή η επίτευξη συµφωνίας µε το Συµβούλιο σχετικά µε πρόταση 

                                                 
1 Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 

2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής. 

2 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 
20ής ∆εκεµβρίου 2002. 

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής - COM(2009) 163, 
22.4.2009. 
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τεχνικών µέτρων για τις ζώνες του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας που θα 
επέτρεπε την απλούστευση και την προσαρµογή στις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. 

Η Επιτροπή υπέβαλε ανακοινώσεις για τη βελτίωση των επιστηµονικών και 
τεχνικών γνωµοδοτήσεων, την προσέγγιση της διαχείρισης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος µε βάση τα οικοσυστήµατα, την εφαρµογή της µέγιστης βιώσιµης 
απόδοσης και τις απορρίψεις. Όσον αφορά την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 
πτυχών στην αλιευτική πολιτική, επιτεύχθηκε συγκεκριµένη πρόοδος, 
συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης νοµοθετικών µέτρων. Στην ανακοίνωση σχετικά 
µε την προσέγγιση της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε βάση το 
οικοσύστηµα παρατίθεται µια επισκόπηση των εν λόγω πρωτοβουλιών4. Σε αυτή 
περιλαµβάνονται µια σειρά από περιοχές που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000, για 
τις οποίες έπρεπε να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της ΚαλΠ, οι αναγκαίοι κανόνες 
περί αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ελήφθη ένας περιορισµένος αριθµός µέτρων 
βάσει των άρθρων 7, 8 και 9 του κεφαλαίου. 

Από το 2006, η Επιτροπή κοινοποίησε τη µέθοδο εργασίας της κατά την υποβολή 
προτάσεων για λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες. Η 
εν λόγω κοινοποίηση διασφαλίζει τη διαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο 
καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες. Η ανακοίνωση του 2010 κατέδειξε 
βελτίωση της κατάστασης σε σχέση µε το 2003: µείωση του αριθµού των 
αποθεµάτων που βρίσκονται εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων, καθώς και των 
αποθεµάτων για τα οποία προτάθηκε παύση αλιείας. Ωστόσο, πάνω από το 60% των 
αποθεµάτων για τα οποία διατίθενται επαρκή στοιχεία εξακολουθούν να αλιεύονται 
πέραν της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης. Έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τα 
επίπεδα των συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων (TAC) που εγκρίθηκαν από το 
Συµβούλιο, σε σύγκριση µε τα βιώσιµα επίπεδα αλίευσης: κατά µέσο όρο, το 
Συµβούλιο υπερέβη τα επίπεδα που προβλέπονται στις γνωµοδοτήσεις κατά 45%, µε 
τις µεγαλύτερες αποκλίσεις µεταξύ γνωµοδοτήσεων και καθορισθέντων επιπέδων το 
2005 (59 %) και το 2008 (51 %), αλλά η διαφορά µεταξύ γνωµοδοτήσεων και 
αποτελεσµάτων µειώθηκε τα δύο τελευταία έτη, και η διαφορά του 23% που 
αναφέρεται στην απόφαση για το 2011 αποτελεί άνευ προηγουµένου βελτίωση. 
Σηµειώθηκε αύξηση του αριθµού των αποθεµάτων για τα οποία δεν διατίθενται 
επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις (βλ. επίσης παράρτηµα ΙΙ)5. 

Από αυτή την επισκόπηση επιβεβαιώνεται ότι: 

• Τα πολυετή σχέδια είναι αποτελεσµατικότερα ως προς τη διαχείριση των 
αποθεµάτων µε µακροπρόθεσµη προοπτική σε σχέση µε τη λήψη αποφάσεων για 
τα TAC σε ετήσια βάση, ιδίως δεδοµένου ότι το Συµβούλιο έχει αρχίσει να τηρεί 
τους κανόνες των σχεδίων για τα TAC. 

• Παρ’όλα αυτά, το πλαίσιο που προέκυψε από τη µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ το 
2002 δεν έχει µειώσει αρκετά την υπεραλίευση, µε αποτέλεσµα η αλιεία της ΕΕ 

                                                 
4 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ο ρόλος της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής στην εφαρµογή µιας προσέγγισης διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε 
βάση το οικοσύστηµα - COM(2008) 187, 11.4.2008. 

5 Ανακοίνωση της Επιτροπής - ∆ιαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2011- COM(2010) 
241, 17.5.2010 -, και εσωτερικά αριθµητικά στοιχεία της Επιτροπής για το 2011. 
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να εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από µείωση των αλιευµάτων που αλιεύονται 
σε ενωσιακά ύδατα. 

• Η πολύ σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιπέδων των TAC που συµφωνήθηκαν 
στο Συµβούλιο και των βιώσιµων αλιευµάτων επιβεβαιώνει την επικράτηση των 
βραχυπρόθεσµων προβληµατισµών έναντι της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας. 
Αυτό εξακολουθεί να θέτει τα αποθέµατα σε πρόσθετο κίνδυνο, µολονότι η 
πρόσφατη µείωση της διαφοράς αποτελεί σηµαντικό θετικό βήµα. 

• Αν και ζωτικής σηµασίας για την ορθή χάραξη πολιτικής, η βάση γνώσεων 
βρίσκεται υπό διαρκή πίεση, εµποδίζοντας την πρόοδο στην κάλυψη των 
αποθεµάτων για τα οποία παρέχονται επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις. 

• Τέλος, η νέα ΚΑλΠ πρέπει να παράσχει τα κατάλληλα µέσα για την πλήρη 
ενσωµάτωση της προσέγγισης µε βάση το οικοσύστηµα στη διατήρηση και τη 
βιωσιµότητα. 

2.2. Κεφάλαιο III – Αναπροσαρµογή της αλιευτικής ικανότητας 

Το 2002 η ευθύνη αναπροσαρµογής του µεγέθους του στόλου ανατέθηκε στα κράτη 
µέλη. Έκτοτε δεν τέθηκαν πλέον στόχοι για υποχρεωτικές περικοπές στην αλιευτική 
ικανότητα. Παρ’όλα αυτά, ίσχυαν ακόµη συνολικά όρια για την αλιευτική ικανότητα 
ανά κράτος µέλος, και αυτά τα όρια τηρούνται. Ωστόσο, είναι σαφές ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, η οποία 
αποτελεί ακόµη σοβαρό πρόβληµα. Η µεταβίβαση της διαχείρισης του στόλου στα 
κράτη µέλη δεν οδήγησε σε επαρκή µείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου, 
ακόµη και αν η ονοµαστική αλιευτική ικανότητα του στόλου είναι εντός των 
ανωτάτων ορίων των κρατών µελών. Η αναπροσαρµογή υπήρξε σχετικά αργή, παρά 
την κακή κατάσταση των αποθεµάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η µείωση της 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου είναι ονοµαστική και παραµένει κάτω από αυτό 
που θεωρείται τεχνολογικός ρυθµός ανάπτυξης του στόλου. ∆εδοµένου ότι δεν 
υπάρχουν πραγµατικά µέτρα σύγκρισης της επιτυχίας, δεν κατέστη δυνατό να 
επαληθευτεί η πρόοδος που έχει όντως σηµειωθεί. Εν συντοµία, η πολιτική 
αναπροσαρµογής του µεγέθους του στόλου δεν έχει επιφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα. 

Υπάρχουν δύο πυλώνες για τα µέτρα διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου. Ο ένας είναι το καθεστώς εισόδου-εξόδου, καθεστώς το οποίο απαιτεί η νέα 
αλιευτική ικανότητα του στόλου να εξισορροπείται µε την αφαίρεση ισοδύναµης 
ικανότητας, τόσο από πλευράς χωρητικότητας όσο και από πλευράς ισχύος. Ο άλλος 
είναι η απαγόρευση της αντικατάστασης της αλιευτικής ικανότητας του στόλου που 
αποσύρθηκε µε δηµόσια ενίσχυση. Οι διατάξεις αυτές εκπονήθηκαν υπό µορφή 
κανόνων εφαρµογής, συνδυάζοντας αµφότερους τους πυλώνες (µε διατάξεις που 
επιτρέπουν αύξηση της χωρητικότητας για λόγους ασφάλειας), έτσι ώστε να 
υπολογίζονται τα ανώτατα επίπεδα αλιευτικής ικανότητας του στόλου για τον στόλο 
κάθε κράτους µέλους. Εκπονήθηκαν συµπληρωµατικές διατάξεις για τη διαχείριση 
της µετάβασης από τα παλαιά στα νέα καθεστώτα. Αυτό είναι θετικό, δεδοµένου ότι 
αποτρέπει επιδείνωση του προβλήµατος. 

Όλα τα κράτη µέλη έχουν συµµορφωθεί µε τους νοµικούς περιορισµούς της 
αλιευτικής ικανότητας. Αν και ορισµένα αντιµετώπισαν δυσκολίες κατά την έναρξη 
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ισχύος των νέων κανόνων, σήµερα τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν στόλους µε 
αλιευτική ικανότητα κάτω από τα επιτρεπόµενα ανώτατα όρια. Το περιθώριο είναι 
κατά µέσο όρο το 10% της χωρητικότητας και το 8% της ισχύος. Αυτό σηµαίνει ότι 
η µείωση του µεγέθους του στόλου είχε εν µέρει επιτευχθεί χωρίς κρατική ενίσχυση. 

Ειδική αντιµετώπιση υιοθετήθηκε για στόλους που είναι νηολογηµένοι στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 639/20046 του Συµβουλίου. Στο πλαίσιο αυτής της αντιµετώπισης 
αποκλείονται οι στόλοι των περιφερειών αυτών από τους γενικούς κανόνες 
διαχείρισης του στόλου και τίθενται όρια για την αλιευτική ικανότητα ανά τµήµα 
του στόλου που ορίζεται για τις Αζόρες, τη Μαδέρα, τα γαλλικά Υπερπόντια 
∆ιαµερίσµατα και τις Καναρίους Νήσους. Το καθεστώς λειτούργησε ικανοποιητικά, 
µολονότι απαιτήθηκε αύξηση των περιορισµών της αλιευτικής ικανότητας για 
ορισµένα τµήµατα. 

∆εδοµένου ότι τα κράτη µέλη έχουν συµµορφωθεί µε τους κανόνες διαχείρισης της 
αλιευτικής ικανότητας, το άρθρο 16 για την υπό όρους χρηµατοδότηση του στόλου 
από την ΕΕ δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρµογή. 

Τα επίπεδα αναφοράς βάσει του άρθρου 12 περιορίζουν και αυτά επίσης την 
αλιευτική ικανότητα, τόσο από πλευράς χωρητικότητας όσο και από πλευράς ισχύος. 
∆εν εφαρµόζονται στα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά το 2003 και δεν 
αποτελούν πρόσθετο περιορισµό σε σχέση µε τα ανώτατα όρια ικανότητας που 
προκύπτουν από το καθεστώς εισόδου-εξόδου. Η µητρώο στόλου της ΕΕ 
λειτούργησε σωστά ως εργαλείο παρακολούθησης της συµµόρφωσης µε τους 
κανόνες διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας. 

Τέλος, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλουν έκθεση σχετικά µε την αλιευτική 
ικανότητα του στόλου, και τούτο αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της πολιτικής. Τα 
αποτελέσµατα που αξιολογήθηκαν δεν είναι ικανοποιητικά. Τα κράτη µέλη 
υπέβαλαν εκθέσεις στην Επιτροπή σε ετήσια βάση, παρέχοντας πληροφορίες για την 
ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση του στόλου. Ωστόσο, ενώ 
αναµενόταν οι εκθέσεις να παρουσιάζουν την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, η 
οποία αποτελεί το σηµαντικότερο διακύβευµα, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν 
τη συναγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Το εργαλείο αναφοράς δεν επέτρεψε 
ακριβείς εκτιµήσεις της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας ανά τµήµα ή τύπο 
αλιείας. 

Με βάση τα παραπάνω, µπορούν να συναχθούν ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε 
την αποτελεσµατικότητα των διατάξεων διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας: 

• Παρά την τήρηση των κανόνων διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας που 
ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας του στόλου της ΕΕ, και συγκεκριµένα: 
υπέρβαση της θνησιµότητας λόγω αλιείας σε ορισµένα αποθέµατα, χαµηλή 
αποδοτικότητα και µικρή χρήση της αλιευτικής ικανότητας. 

                                                 
6 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συµβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση 

αλιευτικών στόλων που είναι νηολογηµένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας. 
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• Ενώ η χωρητικότητα είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της αλιευτικής ικανότητας, η 
Επιτροπή έχει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε την κοινοποιηθείσα ισχύ των 
αλιευτικών σκαφών, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθµός που δηλώθηκε 
είναι µικρότερος από τον πραγµατικό, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη 
την ακριβή εκτίµηση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου. 

• Η πολιτική είναι στατική, δεδοµένου ότι θεσπίζει µόνο ένα ανώτατο όριο, χωρίς 
συγκεκριµένους στόχους µείωσης. Η συµµόρφωση µε τα όρια της ονοµαστικής 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου κάτω από τα εν λόγω ανώτατα όρια δεν 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει διαρκής πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα. Το σύστηµα 
δεν έχει ενσωµατώσει την τεχνική πρόοδο στα µέτρα διαχείρισης. Ωστόσο, λόγω 
της τεχνολογικής προόδου, τα στατικά ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας 
οδηγούν σε πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα.  

• Απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολο να τεθούν ξεκάθαροι στόχοι για το µέγεθος του 
στόλου και την παρακολούθηση της ισορροπίας µεταξύ της αλιευτικής 
ικανότητας του στόλου και των αλιευτικών δυνατοτήτων λόγω της 
πολυπλοκότητας που είναι συνυφασµένη µε την ποσοτικοποίηση της 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας. Κατά τον προσδιορισµό ενός επαρκούς 
επιπέδου για το µέγεθος του στόλου, δεδοµένου του συγκεκριµένου επιπέδου των 
αλιευτικών δυνατοτήτων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες 
εκτός των βιολογικών και των οικονοµικών. 

3. ΑΡΘΡΟ 17.2 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ Υ∆ΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΑΣΗΣ 

Η εξουσιοδότηση για ειδικούς περιορισµούς αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 
και η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο σχετικά µε τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. 

Οι στόχοι που σχετίζονται µε την καθιέρωση (πριν από την έναρξη ισχύος της 
ΚΑλΠ) ειδικών διευθετήσεων σε ύδατα µέχρι 12 ναυτικά µίλια από τις γραµµές 
βάσης, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002 του Συµβουλίου ήταν: 

• η διατήρηση των αλιευτικών πόρων, επιτρέποντας στην περιοχή µόνο τους 
µικρής κλίµακας στόλους παράκτιας αλιείας. Οι εν λόγω στόλοι ασκούν γενικά 
µικρότερη αλιευτική πίεση σε περιοχές που µπορεί να περιλαµβάνουν τα πλέον 
ευαίσθητα ύδατα της ΕΕ, καθώς και τόπους ωοτοκίας, και 

• η διατήρηση των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων των παράκτιων 
στόλων µε σκοπό τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής υποδοµής των 
εν λόγω περιοχών.  

Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις για τους περιορισµούς εισήχθησαν στην ΚΑλΠ το 1983 
και έχουν διευρυνθεί σε κάθε µεταρρύθµιση της πολιτικής. 

Από το 2002 στην ΕΕ έχουν προσχωρήσει νέα µέλη δύο φορές. Οι πράξεις 
προσχώρησης του 2004 (10 κράτη µέλη) και του 2007 (δύο κράτη µέλη) δεν κάνουν 
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ειδική αναφορά στο καθεστώς των 12 ναυτικών µιλίων από τις γραµµές βάσης και 
δεν προτάθηκαν ούτε έγιναν τροποποιήσεις στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθεώρησαν τα κράτη µέλη που επηρεάζονται και 
θίγονται από το καθεστώς. Εκτός από τις ρυθµίσεις που παρατίθενται στο 
παράρτηµα Ι, οκτώ κράτη µέλη υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά µε την ύπαρξη 
ρυθµίσεων στο πλαίσιο υφιστάµενων σχέσεων γειτονίας εκτός του παραρτήµατος Ι, 
οι περισσότερες από τις οποίες είναι αµοιβαίες, µολονότι αυτό δεν αποτελεί νοµική 
προϋπόθεση. ∆εν υποβλήθηκαν αιτήµατα για να συµπεριληφθούν οι εν λόγω ή άλλες 
ρυθµίσεις στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου 
(η ∆ανία και η Γερµανία ζήτησαν διορθωτικό το 2008). Τα περισσότερα από τα νέα 
κράτη µέλη καθώς και η Ελλάδα δεν είχαν θεσπίσει αµοιβαίες ειδικές ρυθµίσεις 
πρόσβασης. Περιορίζουν την αλιεία σε ύδατα µέχρι τα 12 ναυτικά µίλια από τις 
γραµµές βάσης στους εθνικούς στόλους τους και δεν ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες στη ζώνη 12 ναυτικών µιλίων άλλων κρατών µελών. Ορισµένα 
κράτη µέλη θέσπισαν ειδικά (τεχνικά) µέτρα διατήρησης για αλιευτικά σκάφη που 
αλιεύουν εντός αυτών των ζωνών, συµβάλλοντας στη διατήρηση όπως αναφέρεται 
στην αιτιολογική σκέψη 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου. 

Από το 2002 η Επιτροπή δεν ενηµερώθηκε για (πραγµατικά) προβλήµατα ή 
συγκρούσεις σχετικά µε τους ειδικούς περιορισµούς, είτε όσον αφορά τη θέσπισή 
τους είτε σχετικά µε τη διαχείριση και εφαρµογή τους. Τα κράτη µέλη ήταν σε θέση 
να επιλύσουν τα προβλήµατα, χωρίς να πρέπει να παραπέµψουν κάποιο από αυτά 
στην Επιτροπή. Το καθεστώς είναι πολύ σταθερό και οι κανόνες εξακολούθησαν να 
εφαρµόζονται ικανοποιητικά. Όλα τα κράτη µέλη τόνισαν τη σηµασία των ειδικών 
περιορισµών υπό το πρίσµα των αρχικών στόχων τους στις εισηγήσεις τους για την 
Πράσινη Βίβλο για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ένα κράτος 
µέλος πρότεινε την επέκταση του καθεστώτος των 6-12 µιλίων σε 10-20 µίλια 
προκειµένου να επιτευχθούν αποτελεσµατικότερα οι στόχοι του καθεστώτος. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή κατάσταση διατήρησης πολλών αποθεµάτων και 
τη συνεχιζόµενη ευαισθησία των παράκτιων υδάτων µε προοπτική τη διατήρηση, 
καθώς και τις συνεχείς δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές που 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την αλιεία και δεν έχουν πιθανότητες να 
επωφεληθούν από άλλου είδους οικονοµική ανάπτυξη, οι στόχοι για το ειδικό 
καθεστώς φαίνεται να παραµένουν όσο έγκυροι ήταν και το 2002. Η τροποποίηση 
των ισχυουσών ρυθµίσεων ενδέχεται να διαταράξει τη σηµερινή ισορροπία που έχει 
επιτευχθεί µε την εισαγωγή του ειδικού καθεστώτος. 
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Παράρτηµα Ι - Αποκατάσταση ή/και σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν από το 
Συµβούλιο το 2003 

Κανονισµός (ΕΚ) 
του Συµβουλίου 
αριθ. 

Είδος σχεδίου  Είδος (αριθµός 
αποθεµάτων) 

Ζώνες 

423/2004 Αποκατάσταση  Γάδος (4) Kattegat, Skagerrak, Βόρειος Θάλασσα, Ανατολική 
Μάγχη, ∆υτικά της Σκωτίας, Ιρλανδική Θάλασσα 

811/2004 Αποκατάσταση Μερλούκιος του Βορρά (1) Kattegat, Skagerrak, Βόρειος Θάλασσα, Μάγχη, ∆υτικά 
της Σκωτίας, πέριξ της Ιρλανδίας, Βισκαϊκός Κόλπος 

2115/2005 Αποκατάσταση Ιππόγλωσσα της 
Γροιλανδίας (1) 

Βορειοδυτικός Ατλαντικός 

2166/2005 Αποκατάσταση Μπακαλιάρος της 
Αυστραλίας (2) & καραβίδα 
Nephrops norvegicus (1) 

Κανταβρική Θάλασσα και ύδατα ∆υτικής Ιβηρικής 
Χερσονήσου 

388/2006 Αποκατάσταση Γλώσσα (1) Βισκαϊκός Κόλπος  

509/2007 Αποκατάσταση 
& ∆ιαχείριση 

Γλώσσα (1) ∆υτική Μάγχη  

676/2007 Αποκατάσταση 
& ∆ιαχείριση 

Χωµατίδα (1) & γλώσσα 
(1) 

Βόρειος Θάλασσα 

1098/2007 Αποκατάσταση Γάδος (2) Βαλτική Θάλασσα 

1100/2007 Αποκατάσταση Ευρωπαϊκό χέλι (1) Εκβολές/ποταµοί ΚΜ /ποταµοί που εκβάλλουν στις 
ζώνες III-IX της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την 
Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) και στη Μεσόγειο  

1559/2007 Αποκατάσταση Τόννος (1) Ανατολικός Ατλαντικός και Μεσόγειος 

1300/2008 Αποκατάσταση 
& ∆ιαχείριση 

Ρέγγα (1) ∆υτικά της Σκωτίας  

1342/2008 Αποκατάσταση 
& ∆ιαχείριση 

Γάδος (4) Kattegat, Skagerrak, Βόρειος Θάλασσα, Ανατολική 
Μάγχη, ∆υτικά της Σκωτίας, Ιρλανδική Θάλασσα 
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Παράρτηµα ΙΙ - Αποθέµατα στο πλαίσιο ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων στο 
Βορειοανατολικό Ατλαντικό και παρακείµενα ύδατα – 2003 - 2011 

Επιστηµονική γνωµοδότηση 
σχετικά µε την κατάσταση του 
αποθέµατος 

Αριθµός αλιευτικών αποθεµάτων  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μέσος 
όρος 

Εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων  30 29 26 26 26 28 27 22 19 26 

Εντός ασφαλών βιολογικών ορίων 12 10 14 11 12 13 12 15 15 13 

Η κατάσταση του αποθέµατος δεν 
είναι γνωστή λόγω ελλιπών στοιχείων  48 53 53 57 58 55 57 60 61 56 

Επιστηµονική γνωµοδότηση 
σχετικά µε την υπεραλίευση 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μέσος 

όρος 

Ο ρυθµός αλίευσης του αποθέµατος 
είναι γνωστός συγκρινόµενος µε τον 
µέγιστο ρυθµό βιώσιµης απόδοσης     34 23 32 33 35 39 35 33 

Το απόθεµα υπεραλιεύεται     32 21 30 29 30 28 22 27 

Το απόθεµα αλιεύεται µε το µέγιστο 
ρυθµό βιώσιµης απόδοσης     2 2 2 4 5 11 13 6 

∆ιαφορά µεταξύ TAC και βιώσιµων 
ποσοτήτων αλιευµάτων 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Μέσος 
όρος 

Υπέρβαση των TAC άνω της 
βιώσιµης ποσότητας αλιευµάτων 
(βάσει των γνωµοδοτήσεων των 
ICES/ΕΤΟΕΑ σύµφωνα µε την 
προληπτική προσέγγιση) σε ποσοστό 
ιχθυαποθεµάτων 46% 49% 59% 47% 45% 51% 48% 34% 23% 45% 

Σύνοψη των επιστηµονικών 
γνωµοδοτήσεων σχετικά µε τις 
αλιευτικές δυνατότητες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Μέσος 
όρος 

Αποθέµατα των οποίων το µέγεθος 
του αποθέµατος και η θνησιµότητα 
λόγω αλιείας είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν 40 34 40 31 29 30 34 36 36 34 

Αποθέµατα για τα οποία υπάρχει 
επιστηµονική γνωµοδότηση σχετικά 
µε τις αλιευτικές δυνατότητες 59 52 54 65 61 62 63 55 55 58 

Αποθέµατα για τα οποία δεν υπάρχει 
επιστηµονική γνωµοδότηση 31 40 39 29 35 34 33 42 40 36 
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