
Ref: 122/2010 

Η Ομάδα Εργασίας του ΓΠΣ RAC MED που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 

λαμβάνοντας υπόψη 

Την πολυπλοκότητα στον τομέα δικαιοδοσίας των υδάτων στη Μεσόγειο αναφορικά με την χρησιμοποίηση των αλιευτικών 
πόρων και με προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Τις πολυάριθμες μονομερείς πρωτοβουλίες που υιοθετούν τα παράκτια κράτη της Μεσογειακής Λεκάνης 

Τις διαφορετικές εθνικές πολιτικές αλιείας των παράκτιων κρατών οι οποίες παρουσιάζουν πολύ διαφορετικούς 
προσανατολισμούς στις διάφορες ζώνες της Μεσογείου  

Την ελλειπή εναρμόνιση των τεχνικών μέτρων και μέτρων διαχείρισης της αλιείας που ακυρώνει τις προσπάθειες που έχουν 
γίνει στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση της πολιτικής διατήρησης των αλιευτικών πόρων

Τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα που οφείλονται σε πραγματικές ή υποτιθέμενες παραβιάσεις των αλιευτικών σκαφών σε μη 
διεθνώς αναγνωρισμένα  χωρικά ύδατα 

Την εμφανή ασυμφωνία μεταξύ της κατάστασης που αφορά συγκρούσεις στον τομέα δικαιοδοσίας των υδάτων και του 
διεθνούς δικαίου της θάλασσας με τις προοπτικές δημιουργίας στη Μεσόγεια μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών

ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

1)Να προωθήσει μια Μεσογειακή Διάσκεψη με στόχο τον σαφή ορισμό της δικαιοδοσίας των υδάτων από πλευράς των 
παράκτιων χωρών, με σεβασμό των κανόνων του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου,  ευνοώντας τις  διαπραγματεύσεις που έχουν 
ως στόχο την επίλυση διαφορών και εκκρεμοτήτων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ορισμένο πλαίσιο ικανό να εγγυηθεί το 
δικαίωμα του Κοινοτικού στόλου στην ανάπτυξη  της αλιευτικής δραστηριότητας .

2)  Να στηρίξει  μια διαδικασία  εναρμόνισης  των τεχνικών μέτρων και  διαχείρισης  των πόρων μέσω του  CGPM (Γενικό 
Συμβούλιο για την Αλιεία στη Μεσόγειο), ξεκινώντας ξανά και συνεχίζοντας τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλλει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο δημιουργίας της Medisamak.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΓΣ Μεσογείου θεωρεί ότι οι εμπειρίες που αποκτώνται στον τομέα των ζωνών προστασίας της 
αλιείας είναι θετικές, κυρίως όταν έχουν την υποστήριξη των επαγγελματικών οργανώσεων του κλάδου. Παρόλα  αυτά το 
RAC MED, λόγω της έλλειψης των προαναφερθεισών πρωτοβουλιών, δεν συμφωνεί με την γενικευμένη δήλωση 
Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών από πλευράς των παράκτιων χωρών της Μεσογείου - σύμφωνα με την επιθυμία που 
εκφράστηκε στο μεσογειακό πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η οποία ελλείψει μιας πολιτικής αλιείας σε 
επίπεδο Μεσογειακής Λεκάνης και με τον σχετικό καθορισμό των ενδιάμεσων γραμμών ίσης απόστασης μεταξύ των ακτών, 
θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε έναν κατακερματισμό του δικαίου και των πολιτικών της αλιείας χωρίς παράλληλα να παρέχει 
εγγυήσεις για τον ευρωπαϊκό στόλο και χωρίς να προστατεύει αποτελεσματικά τους αλιευτικούς πόρους.


