
 

 

 

Πρώτ.: 254/AV                Ρώµη 24 Οκτωβρίου 2011 

 
 

 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΤΟΝΟ 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΓΣ για την Μεσόγειο  που συναντήθηκε στο Μπάρι στις 20 Οκτωβρίου  
2011, υιοθέτησε τη γνωµοδότηση* της οµάδας εργασίας για τον ερυθρό τόνο  µε σκοπό να αναλύσει την 
κατάσταση του αλιευτικού αυτού πόρου µε βάση τα διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα της αλιευτικής 
περιόδου 2011 και για να διατυπώσει µία θέση για την µελλοντική αλιευτική περίοδο του ερυθρού τόνου,εν 

‘όψει της επόµενης ετήσιας συνάντησης  του ICCAT    

Λαµβάνοντας υπόψη 

Ότι το ΠΓΣ για την Μεσόγειο είχε ήδη συντάξει µία γνωµοδότηση  το  2010 (πρωτ.164/ΑV) 

 
Εκφράζει την ευχή 

Να υπάρξει ένας συντονισµός µεταξύ των τριών ανεξάρτητων συστηµάτων σήµανσης που 
παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης της Οµάδας Εργασίας  (GBYP-ICCAT; WWF 
“Μεσογειακό πρόγραµµα για τον Τόνο”; APCCR) έτσι ώστε να συγκεντρωθούν όσο γίνεται 
περισσότερες πληροφορίες για την µετανάστευση του τόνου. 
 

Τονίζει και πάλι 

Όσα αναφέρθηκαν στην γνωµοδότηση του 2010 και ιδιαίτερα ότι υπάρχει ανάγκη να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη τα αρχικά αποτελέσµατα του ερευνητικού προγράµµατος της ICCAT για τον ερυθρό τόνο του 
Ατλαντικού (GBYP),έτσι ώστε να δοθούν τα στοιχεία σχετικά µε την αλιευτική δραστηριότητα του ερυθρού 
τόνου και να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι µερικοί δείκτες παρουσιάζουν 
ανοδική τάση αφήνοντας µε αυτό τον τρόπο να διαφανεί η ενδεχόµενη σταδιακή ανάκτηση των 
αποθεµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζονται από διάφορους εκπροσώπους της επαγγελµατικής 
κατηγορίας, που παρενέβησαν κατά την διάρκεια των εργασιών της οµάδας εργασίας και δήλωσαν ότι 
υπάρχει ανάκαµψη του αλιευτικού αποθέµατος 



 

 

Ζητά 

- Να µετατεθεί η αλιευτική µε γρι-γρι περίοδος από την 1η Ιουνίου στις 30 Ιουνίου για να 
βελτιωθεί η βιωσιµότητα του πόρου και από την κοινωνικο-οικονοµική άποψη και από την 
οικο-συστεµική. 

- Να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις για την µη εκχώρηση 5 ηµερών παράτασης που και το 
ΠΓΣ είχε ζητήσει για την αλιευτική περίοδο 2011, από την στιγµή που δεν είχε επιτευχθεί η 
ποσόστωση.   

- Να ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες έτσι ·ώστε να δοθεί µία λύση στο αδιέξοδο που 
οφείλεται στην τυχαία αλίευση τόνου από σκάφη που ασχολούνται µε άλλου είδους αλιεία, 
που έχουν δηλαδή στόχο να αλιεύσουν άλλα είδη , διαφορετικά από τον ερυθρό τόνο.  

- Να απαγορευθεί για την ψυχαγωγική και ερασιτεχνική αλιεία , η πώληση των τόνων που 
αλιεύονται και να καταστεί υποχρεωτική η απελευθέρωση των ζωντανών ψαριών σε 
διαγωνισµούς ερασιτεχνικής αλιείας. 

- Να µην συµπεριληφθεί στην ποσόστωση αλίευσης η απελευθέρωση του ζώντος ερυθρού 
τόνου στα πλαίσια της ερασιτεχνικής και της ψυχαγωγικής αλιείας. 

- Να απαγορευτεί η εµπορία κάτω από οποιαδήποτε µορφή του ερυθρού τόνου που έχει 
αλιευθεί στα πλαίσια ψυχαγωγικής ή ερασιτεχνικής αλιείας. 

- Να ενοποιηθούν τα στατιστικά δεδοµένα της   ICCAT για τον ερυθρό τόνο που έχει 
αλιευθεί στα πλαίσια της ψυχαγωγικής και ερασιτεχνικής αλιείας , σε µία και µοναδική 
κατηγορία που ονοµάζεται "rod and reel" έτσι ώστε να  είναι ενιαίες οι πληροφορίες που 
λαµβάνει το  ICCAT  από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

- Να ληφθεί υπόψη στην επόµενη ετήσια σύνοδο του ICCAT  κατά  την διατύπωση 
ενδεχόµενων συστάσεων ή την τροποποίηση των εν ισχύ συστάσεων, το γεγονός ότι ο 
αλιευτικός πόρος δεν πάσχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το παρόν έγγραφο υιοθετείται από τα µέλη της οµάδας εργασίας ενώ απέχουν η οργάνωση KGZS αφού η 
Σλοβενία δεν έχει καµµία ποσόστωση, και η οργάνωση CEPESCA. Ψήφισαν κατά η WWF  και OCEANA. 


