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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΓΣ για την Μεσόγειο 
 
 

συναντήθηκε στην Ρώµη στις 9 Ιουνίου  2011, µε βάση τα όσα συζητήθηκαν στην 
οµάδα εργασίας που συνεδρίασε στην Ρώµη στις 20 Απριλίου 2011 και που συζήτησε 
το θέµα της εφαρµογής, τις επιπτώσεις καθώς και την υφιστάµενη προβληµατική σε 
ότι αφορά τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ.αριθµ. 1967/2006. 
  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
 

Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο είχε ήδη υποβάλει γνωµοδότηση στις 8 Ιουνίου 2010, µε 
την έγκριση του Comex το οποίο συναντήθηκε στην Μαρµπέγια (µε την αποχή του 
WWF και της ερασιτεχνικής αλιείας*) 

 
Υπογραµµίζει 

 

Όλα όσα αναφέρθηκαν στην γνωµοδότηση της 8ης Ιουνίου 2010 και ιδιαίτερα την 
ανάγκη να γίνει επειγόντως µία επαλήθευση του Κανονισµού µε σκοπό την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και την ενδεχόµενη ανάγκη τροποποίησης του 
Κανονισµού. Υπογραµµίζει ότι η ίδια η γνωµοδότηση δεν περιέχει αιτήµατα 
εξαιρέσεων (για τα οποία οι χώρες µέλη είναι εκείνες που υποβάλουν τα 
ενδεχόµενα αιτήµατα στα διαχειριστικά τους προγράµµατα), και δεν αναφέρει 
τίποτα αναφορικά µε την µη συµµόρφωση προς τον κανονισµό, τις εξαιρέσεις και 
τις παρατάσεις . 
 

Ζητάει 
- Να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών µε τις οποίες εξετάζονται και 

ενδεχοµένως εγκρίνονται τα διαχειριστικά προγράµµατα. 
- Να ληφθούν υπόψη τα κρίσιµα σηµεία της τεχνικής αξιολόγησης όπως το 

ύψος του διχτυού και το βάθος αλιείας του γρι γρι καθώς και η διάµετρος του 
νήµατος του σάκου των διχτυών της τράτας. 

- Να συζητηθεί το πρόβληµα της εξάρτησης των διχτυών µε τα καινούργια 
µάτια σχετικά µε το οποίο η επισυναπτόµενη νοµική γνωµοδότηση 
υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής του σάκου και µόνον.  

- Να συζητηθούν τα προηγούµενα σηµεία σε ένα ειδικό workshop που θα ήταν 
σκόπιµο να διαρκέσει τουλάχιστον δύο µέρες , µε τις υπηρεσίες της Γενικής 



 
 

∆ιεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων , για να συζητηθούν µεταξύ των άλλων 
µε τον δέοντα τρόπο και τα ειδικά προβλήµατα των ευαίσθητων περιοχών, 
όπως αυτά που αφορούν την ελληνική πραγµατικότητα ή τις νησιώτικες 
περιοχές , µε σκοπό να ξεπεραστεί η παρούσα φάση έλλειψης αντιπαράθεσης 
και διαλόγου µε την ελπίδα να λαµβάνονται περισσότερο υπόψη οι απόψεις 
του ΠΓΣ για την Μεσόγειο καθώς και ο θεσµικός συµβουλευτικός του ρόλος.  

   
Παραρτήµα:  

-νοµική γνωµοδότηση της FNCCP. 
 
 
* Η OCEANA ζήτησε να ενταχθεί µεταξύ των µελών που απείχαν από την  έγκριση 
της γνωµοδότησης της RAC MED στις 8 Ιουνίου 2010. 


