
 
 

 

 

πρωτ.: 78/AV         Ρώμη, 27 Μάρτιου 2012 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΑ  (ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ) 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΓΣ για την Μεσόγειο , που συναντήθηκε στην Ρώμη στις 27 Μαρτίου 2012, υιοθέτησε 

την γνωμοδότηση που προτάθηκε από την Ομάδα Εργασίας 1 (ΟΕ1), που συναντήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 

2012per  με σκοπό να συζητήσει μεταξύ των άλλων και την μεταρρύθμιση της ΚΟΑ, πέρα από το θέμα του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. 

Σε ότι αφορά την τρέχουσα  μεταρρύθμιση της ΚΟΑ , το ΠΓΣ για την Μεσόγειο θεωρεί ότι είναι αξιέπαινο το γεγονός 

ότι η ΕΕ καταβάλει προσπάθειες για να επιτευχθεί απλούστευση των διαδικασιών και σε ότι αφορά τα δικαστικά 

μέσα και σε ότι αφορά την εφαρμογή ενός και μόνου μηχανισμού αποθεματοποίησης. Η διαδικασία όμως 

απλοποίησης θα πρέπει να περιέχει και την έγκριση του περιεχομένου του ισχύοντος κοινοτικού κανονισμού (Reg 

CE 1224/09, Reg UE404/11, Reg UE 1169/11 e COM416/2011), για να αποφευχθεί να γίνει ακόμη πιο περίπλοκο το 

υπάρχον πλαίσιο σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. 

Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο, συμφωνεί με την διαφύλαξη των «ελαχίστων μεγεθών» (Εδάφιο ΙΙΙ κανονισμοί εμπορίας , 

άρθρο 39 Καθορισμός κανόνων εμπορίας παρ.2 (α))  για την εμπορία, που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό στοιχείο, 

από την στιγμή που θα ισχύσουν για όλα τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην ΕΕ. Όλα τα μέτρα 

που αποσκοπούν στην απλοποίηση των υπαρχόντων διαδικαστικών σημείων που αφορούν την εμπορία του 

προϊόντος, είναι ιδιαίτερα επιθυμητά, όπως για παράδειγμα  η πρόταση δημιουργίας ενός μεταβατικού 

μηχανισμού για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών με σκοπό το πέρασμα στο νέο σύστημα και τέλος η χρήση μίας 

ετικέτας που θα μπορούσε να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στο νωπό προϊόν που καταναλώνεται κοντά στον 

τόπο εκφόρτωσης.  

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, το ΠΓΣ για την Μεσόγειο θέτει προς συζήτηση και προτείνει τις παρακάτω 

τροποποιήσεις: 

- Κατάργηση του παραρτήματος ΙΙ του βασικού κανονισμού (άρθρο 35) που περιέχει τον κατάλογο 

των ειδών για τα οποία προβλέπεται χρηματοδότηση για την αποθεματοποίηση , γιατί ο αριθμός 

τω ειδών δεν είναι εξαντλητικός και γιατί θίγει τις οργανώσεις παραγωγών που ασχολούνται με 

είδη που δεν περιέχονται στο παράρτημα. 

- Ενσωμάτωση των άρθρων 5 και 43 του βασικού κανονισμού, μερικών διατάξεων για τα αλιευτικά 

είδη των λιμνοθαλασσών έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς.  



 
 

 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση αναφοράς στην ετικέτα της ημερομηνίας κατά την οποία αλιεύθηκε το 

ψάρι, υπό τον όρο ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου αυτής της ημερομηνίας την στιγμή της εκφόρτωσης, θα 

μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου όπου τα αλιευτικά σκάφη βγαίνουν 

στα ανοιχτά για περισσότερο από 24 ώρες, μεταξύ των άλλων για να κάνουν οικονομία στην βενζίνη και για να 

παρατείνουν την διάρκεια παραμονής πάνω στο σκάφος. 

. Σημείωση: Η γνωμοδότηση έτυχε της πλήρους υποστήριξης όλων των συμμετεχόντων στο ΠΓΣ για την Μεσόγειο 

με εξαίρεση το WWF που είναι αντίθετο στην οικονομική ενίσχυση για την συσσώρευση λόγω του ότι δεν θεωρεί 

ότι θα πρέπει να εκφορτώνονται όλες οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί. 
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