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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ευρωπαϊκή πολιτική ελέγχου της αλιείας βρίσκεται στο κέντρο της ΚΑΠ, καθώς η
αξιοπιστία της εξαρτάται από την αποτελεσµατική εφαρµογή της. Η πολιτική ελέγχου έχει
αποτελέσει αντικείµενο µεταρρυθµίσεων, κυρίως το 1993, όταν εκδόθηκε ο ισχύων
κανονισµός, στη συνέχεια το 1998, για να ενσωµατωθεί ο έλεγχος της αλιευτικής
προσπάθειας, και τέλος το 2002 στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής
πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία έδωσε τη δυνατότητα να αποσαφηνιστούν οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής και των κρατών µελών, να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και
να δροµολογηθεί η δηµιουργία της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας.
Παρότι έχει σηµειωθεί πρόοδος, κοινή είναι η αντίληψη ότι υπάρχουν ακόµη πολλές
αδυναµίες στην ΚΑΠ εν γένει, όσον αφορά ιδίως την υπεραλίευση που οφείλεται στην
πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του κοινοτικού στόλου και στη σχετική πολιτική ελέγχου
ειδικότερα.
Για την αντιµετώπιση των αδυναµιών αυτών η Επιτροπή ανέλαβε ορισµένες πρωτοβουλίες,
όπως η δέσµη µέτρων για την αναδιάρθρωση του στόλου τον Ιούλιο 2007 και η πρόσφατα
εγκριθείσα µεταρρύθµιση του ελεγκτικού µηχανισµού της αλιείας µε στόχο την εξάλειψη της
παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισµός ΠΛΑ). Η Επιτροπή έχει αρχίσει
επίσης δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα αναµορφωθεί η ΚΑΠ από το
2012 και µετέπειτα. Ωστόσο, µεσοπρόθεσµα η µεταρρύθµιση του συστήµατος ελέγχου που
εφαρµόζεται στην ΚΑΠ αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα της
διαχείρισης της αλιείας στην Κοινότητα.
Το σύστηµα ελέγχου που καθιερώθηκε το 2002 πάσχει από σοβαρές αδυναµίες, οι οποίες
θέτουν υπό αµφισβήτηση τη συνολική του αποτελεσµατικότητα. Όπως έχουν τονίσει τόσο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή1 όσο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο2, το υφιστάµενο σύστηµα
ελέγχου είναι ανεπαρκές, δαπανηρό και περίπλοκο και δεν αποφέρει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα. Η αδυναµία της πολιτικής ελέγχου έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρµογή
άλλων πτυχών της ΚΑΠ και υπονοµεύει την επιτυχία των πρωτοβουλιών διατήρησης και
διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας. Οι ελεγκτικές αποτυχίες ευθύνονται συνεπώς και
αυτές για την αρνητική επίδοση της ΚΑΠ, η οποία εµφανίζεται ανίκανη να εκπληρώσει τον
θεµελιώδη στόχο της. Πράγµατι, παρά την πάροδο αρκετών ετών εφαρµογής της ΚΑΠ, η
κατάσταση των πόρων στα κοινοτικά ύδατα παραµένει ανησυχητική και αρκετά αποθέµατα
αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης που υπερβαίνει τα όρια της αειφορίας. Η
συνεχιζόµενη αποτυχία της πολιτικής ελέγχου θα έχει σηµαντικές συνέπειες όσον αφορά το
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µέλλον των αλιευτικών πόρων, τον αλιευτικό κλάδο και τις περιφέρειες οι οποίες εξαρτώνται
από την αλιεία. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει την ουσιαστική µεταρρύθµιση του
συστήµατος ελέγχου της ΚΑΠ, µε στόχο την εξάλειψη όλων των αδυναµιών του και τον
εκσυγχρονισµό του.
Ο νέος κανονισµός για το σύστηµα ελέγχου θα διέπει όλες τις αλιευτικές και συναφείς µε την
αλιεία δραστηριότητες στα κοινοτικά ύδατα, στα κράτη µέλη και τις δραστηριότητες των
κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των κοινοτικών υδάτων. Είναι συµπληρωµατικός ως
προς τον κανονισµό ΠΛΑ και τον κανονισµό σχετικά µε τις άδειες αλιείας κοινοτικών
αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας. ∆ιασφαλίζει την απουσία διακρίσεων
µεταξύ υπηκόων της Κοινότητας και υπηκόων τρίτων χωρών. Οι τρεις αυτοί κανονισµοί θα
αποτελέσουν το νέο ελεγκτικό πλαίσιο.
Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση και οι υφιστάµενες
προκλήσεις, παρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες της νέας ελεγκτικής στρατηγικής και
σκιαγραφούνται τα προτεινόµενα µέτρα.
1.1.

Η τρέχουσα κατάσταση

Έχουν εντοπισθεί ορισµένα σηµαντικά προβλήµατα στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η
πολιτική ελέγχου της ΚΑΠ, τα οποία σχετίζονται είτε µε αδυναµίες του ίδιου του συστήµατος
ελέγχου είτε µε διαρθρωτικά προβλήµατα και προκλήσεις στον τοµέα της αλιείας.
1.1.1.

∆ιαπιστώσεις και συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Πρόσφατα, το Ελεγκτικό Συνέδριο3 αξιολόγησε το σύστηµα ελέγχου, επιθεώρησης και
επιβολής κυρώσεων που εφαρµόζεται στην ΚΑΠ. Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του η
παρούσα κατάσταση χαρακτηρίζεται, µεταξύ άλλων, από ακατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο
και ανεπαρκείς διαδικασίες για την εξαντλητική συλλογή δεδοµένων και τον εντοπισµό
περιπτώσεων ασυµφωνίας µεταξύ των διαφόρων δεδοµένων. Επιπλέον, τα εθνικά συστήµατα
επιθεώρησης είναι ακατάλληλα για την πρόληψη και τον εντοπισµό παραβάσεων, οι δε
αποκλίσεις που παρατηρούνται µεταξύ τους δεν εξασφαλίζουν επαρκή αριθµό επιθεωρήσεων
ούτε βελτιστοποιούν τις δραστηριότητες επιθεώρησης. Υπό τις παρούσες συνθήκες και λόγω
του περιορισµού των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εντοπίζει
συστηµατικά σφάλµατα και ανωµαλίες στα δεδοµένα που διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη
ούτε να εποπτεύει τα εθνικά συστήµατα ελέγχου και να διαµορφώνει οριστική γνώµη σε
σχέση µε τη συνολική αποτελεσµατικότητά τους.
1.1.2.

Παρωχηµένες και ασυνάρτητες µέθοδοι ελέγχου

Το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου περιορίζεται πρωτίστως στον έλεγχο χρησιµοποίησης των
ποσοστώσεων και των τεχνικών µέτρων κατά την αλιευτική διαδικασία και παραµελεί τις
άλλες πτυχές της ΚΑΠ, ήτοι µεταφορές και αγορές. Νέες ανάγκες έχουν προκύψει όσον
αφορά τον έλεγχο, οι οποίες δεν καλύπτονται από το παρόν σύστηµα, ιδίως στο πλαίσιο των
συστηµάτων αλιευτικής προσπάθειας και των ευαίσθητων από βιολογική άποψη αλιευτικών
ζωνών. Οι µεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία έτη για την επίτευξη
βιώσιµης εκµετάλλευσης και µακροπρόθεσµης διαχείρισης των αποθεµάτων χρειάζεται να
συνοδευτούν από ένα εκτεταµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου, για να αποφέρουν
καρπούς οι προσπάθειες αυτές.
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1.1.3.

Πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα

Τα όρια του συστήµατος ελέγχου συρρικνώνονται περαιτέρω από το γενικό πλαίσιο της
συνεχιζόµενης πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας των κοινοτικών αλιευτικών στόλων.
Αυτό το διαρθρωτικό πρόβληµα είναι η αιτία της έλλειψης κερδοφορίας των αλιευτικών
στόλων και δηµιουργεί κίνητρα για παραβίαση των κανόνων της ΚΑΠ. Για µεγάλο αριθµό
σκαφών, η µόνη δυνατότητα επικερδούς δραστηριότητας συνίσταται στην υπέρβαση των
ποσοστώσεών τους και άρα στην υπεραλίευση. Αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο
τα αλιευτικά σκάφη υπερεκµεταλλεύονται τα ιχθυαποθέµατα για την οικονοµική τους
επιβίωση και αντιµετωπίζουν αυξηµένη οικονοµική πίεση να εντείνουν την υπεραλίευση τα
επόµενα έτη, ενώ οι νόµιµες αλιευτικές δυνατότητες και οι χορηγούµενες ποσοστώσεις,
εξαιτίας αυτής ακριβώς της υπερεκµετάλλευσης, µειώνονται περαιτέρω. Η κατάσταση αυτή,
εκτός του ότι ενέχει σοβαρές οικολογικές συνέπειες για το περιβάλλον, οδηγεί σε
χαµηλότερες τιµές για τα νόµιµα αλιεύµατα, βλάπτοντας µε τον τρόπο αυτό τους αλιείς που
αλιεύουν νοµίµως βραχυπρόθεσµα και µειώνοντας τον εφοδιασµό της αγοράς
µακροπρόθεσµα.
1.2.

Παράγοντες που οδηγούν στη µη συµµόρφωση

Έχουν προσδιορισθεί ορισµένοι παράγοντες που οδηγούν στην υφιστάµενη νοοτροπία µη
συµµόρφωσης προς τους κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίες στο σύνολό τους συµβάλλουν στην
αποτυχία του συστήµατος ελέγχου.
Εκτός από την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου, η µη συµµόρφωση του τοµέα
της αλιείας είναι κυρίως απόρροια του γεγονότος ότι ο κίνδυνος εντοπισµού των παραβάσεων
είναι µάλλον ισχνός, λόγω των σοβαρών αδυναµιών των εθνικών συστηµάτων ελέγχου.
Επιπλέον, η συχνότητα και η ένταση των ελέγχων και επιθεωρήσεων διαφέρουν σηµαντικά
µεταξύ των κρατών µελών, οι δε αλιείς αντιµετωπίζουν διαφορετικές διαδικασίες και
πρακτικές. Αυτό δηµιουργεί αβεβαιότητα και υπονοµεύει την αξιοπιστία των εκθέσεων
επιθεώρησης, δυσχεραίνοντας ως εκ τούτου τη συστηµατική παρακολούθηση των
παραβάσεων στις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Επιπροσθέτως, ακόµη και όταν
εντοπίζεται µια παράβαση, δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι θα επιβληθούν οι κατάλληλες
κυρώσεις, δεδοµένου ότι το ισχύον σύστηµα κυρώσεων είναι ακατάλληλο και χωρίς επαρκή
αποτρεπτική δύναµη.
Ένα δεύτερο κίνητρο για µη συµµόρφωση είναι το ίδιο το νοµικό πλαίσιο για την πολιτική
ελέγχου και οι αντίστοιχοι ρόλοι της Επιτροπής και των κρατών µελών. Το νοµικό πλαίσιο
έχει τροποποιηθεί επανειληµµένα τα τελευταία έτη και έχει πλέον καταστεί υπερβολικά
περίπλοκο και διεσπαρµένο σε διάφορους κανονισµούς. Ο περίπλοκος χαρακτήρας του και η
ασυνέπειά του προκαλούν ασάφεια και έλλειψη ασφάλειας δικαίου, µε συνέπεια να είναι
δύσκολο για τα κράτη µέλη ή τον αλιευτικό κλάδο να το αποδεχθούν και να τηρήσουν τους
κανόνες.
Τρίτον, το παρόν σύστηµα ελέγχου προβλέπει µόνο περιορισµένους και αναποτελεσµατικούς
ελεγκτικούς µηχανισµούς από την πλευρά της Επιτροπής. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική
αποτελεί τοµέα αποκλειστικής αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία θεσπίζει
το νοµικό πλαίσιο. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι αλιείς, οι
µεταποιητές και οι πωλητές συµµορφώνονται µε το εν λόγω νοµικό πλαίσιο. Εποµένως, η
πρωταρχική ευθύνη των κρατών µελών είναι να εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό έλεγχο και την
επιθεώρηση, καθώς και την τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ. Καθήκον της Επιτροπής, ως
θεµατοφύλακα της συνθήκης, είναι να εξασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη εκπληρώνουν τις
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υποχρεώσεις τους. Για το σκοπό αυτό, επιβλέπει την εφαρµογή της ΚΑΠ από τα κράτη µέλη.
Ωστόσο, τα µέσα που διαθέτει η Επιτροπή για να εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων
των κρατών µελών έχουν εφαρµογή κυρίως όταν υπάρχει παράβαση του κοινοτικού δικαίου.
Επιπλέον, οι εν λόγω διαδικασίες που προβλέπονται για την παράλειψη εκπλήρωσης µιας
υποχρέωσης είναι µακροχρόνιες, δυσκίνητες και µόνο κατ’ εξαίρεση αποτελεσµατικές.
2.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι ποικίλες αποτυχίες του παρόντος συστήµατος ελέγχου έχουν ένα κόστος. Η ευρεία µη
συµµόρφωση και οι επανειληµµένες παραβάσεις των κανόνων της ΚΑΠ έχουν πολλαπλές
επιζήµιες επιπτώσεις, από την άποψη τόσο των σοβαρών περιβαλλοντικών βλαβών της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, όσο και των σηµαντικών
οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών για τον κοινοτικό αλιευτικό κλάδο,
συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα µεταποίησης και εµπορίας.
∆εδοµένου ότι η αφθονία των ιχθυαποθεµάτων κατά βάση αντανακλά την ύπαρξη υγιούς
περιβάλλοντος, η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης δεν θα επέτρεπε την πλήρη
αναπλήρωση των αποθεµάτων. Αντίθετα, υπό τις παρούσες συνθήκες η αλίευση καθ’
υπέρβαση των όσων έχουν νοµίµως αποφασιστεί ή των όσων µπορούν να υποστούν τα
αποθέµατα, ενδέχεται να παραµείνει κοινό χαρακτηριστικό της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Η αυξηµένη πίεση για αλιεία πέραν των νοµίµων ορίων θα έχει ως συνέπεια ιδιαίτερα βαρύ
τίµηµα για το οικοσύστηµα, καθώς τα TAC υπολογίζονται µε τρόπο που να επιτρέπουν την
απόληψη ποσοτήτων, οι οποίες δεν απειλούν την κατάσταση του συγκεκριµένου αποθέµατος.
Πρόσθετες απολήψεις µέσω παράνοµης αλιείας υπονοµεύουν την ικανότητα αυτή και µπορεί
ακόµη να έχουν συνέπειες και για άλλα είδη τα οποία συνδέονται µε το απόθεµα που
αποτελεί τον στόχο των δραστηριοτήτων ΠΛΑ και να επηρεάσουν το οικοσύστηµα σε ακόµη
µεγαλύτερο βαθµό.
Εάν η παρούσα κατάσταση συνεχιστεί, τα επίπεδα των συνολικών αλιευµάτων θα είναι
ακόµη χαµηλότερα και τα µεµονωµένα αλιεύµατα θα έχουν λιγότερη αξία απ' ό,τι θα είχαν
στην περίπτωση που η αλιεία ενός αποθέµατος γινόταν εντός βιώσιµων ορίων. Εκτός από την
απώλεια δυνητικών εισοδηµάτων θα αυξανόταν και το κόστος, καθώς θα ήταν απαραίτητη
µεγαλύτερη αλιευτική προσπάθεια για την εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος.
Συνεπεία της µείωσης των ηµεροµισθίων και της χαµηλής απόδοσης κεφαλαίου,
περισσότεροι αλιείς θα ήταν αναγκασµένοι να αποχωρήσουν από τον κλάδο, µε επακόλουθο
την αύξηση της ανεργίας στις παράκτιες περιοχές, που συχνά διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες
απασχόλησης σε σχέση µε άλλες περιοχές.
Στο πλαίσιο αυτό, µπορούν να προβληθούν ισχυρά επιχειρήµατα για επείγουσα και
εκτεταµένη µεταρρύθµιση του συστήµατος ελέγχου της ΚΑΠ.
3.

ΜΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ

Ο γενικός στόχος της προτεινόµενης µεταρρύθµισης είναι η κατάρτιση µιας ευρείας,
ολοκληρωµένης και ενιαίας πολιτικής για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα
κοινοτικά ύδατα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρµογή της ΚΑΠ. Συνολικά,
η νέα προσέγγιση στα θέµατα ελέγχου πρέπει να βασίζεται στην απλούστευση, στην
τυποποίηση, στην αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας και στη µείωση του διοικητικού
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φόρτου. Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο κυλιόµενο πρόγραµµα απλούστευσης της
Επιτροπής στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για την απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος»4, καθώς θα οδηγήσει στη συγκέντρωση σε ένα νοµοθέτηµα των ελεγκτικών
διατάξεων που είναι σήµερα διάσπαρτες σε µεγάλο αριθµό επικαλυπτοµένων και περίπλοκων
νοµικών κειµένων. Αυτό θα συµβάλει στον εξορθολογισµό του συστήµατος ελέγχου.
3.1.

Μια νέα, κοινή προσέγγιση στα θέµατα ελέγχου και επιθεώρησης

Η πρόταση καθορίζει τη γενική ιδέα της διενέργειας επιθεωρήσεων για όλα τα αλιεύµατα σε
όλα τα στάδια της αλυσίδας – εν πλω, στο λιµένα, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και κατά
την εµπορία - και εισάγει εναρµονισµένες διαδικασίες επιθεώρησης µε στόχο να
εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία κατά την εφαρµογή του νέου συστήµατος ελέγχου. Στο πλαίσιο
αυτό, η πρώτη βασική ώθηση θα δοθεί µε την καθιέρωση προσέγγισης που θα βασίζεται στη
συστηµατική ανάλυση επικινδυνότητας και την καθιέρωση ενός ευρέος συστήµατος
ιχνηλασιµότητας ως βάσης για τον έλεγχο της αλιείας. Η νέα προσέγγιση θα αξιοποιεί µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ειδικότερα, τα δεδοµένα θα πρέπει να
συλλέγονται αυτόµατα στο µέτρο του δυνατού και να αποτελούν αντικείµενο εκτεταµένων
και συστηµατικών διασταυρούµενων ελέγχων µε σκοπό τον προσδιορισµό περιοχών όπου
υπάρχει ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος παρατυπιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτικοί πόροι
θα συγκεντρώνονται αποτελεσµατικά στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, η χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών θα ανακουφίσει τον διοικητικό φόρτο τόσο των αλιέων όσο και των
αρχών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των ποσοστώσεων, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει
γενική εικόνα της κατάστασης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο
και µε αποδοτικό από άποψη χρόνου και χρήµατος τρόπο. Για το σκοπό αυτό, η πρόταση
επεκτείνει τη χρήση του Συστήµατος Παρακολούθησης Σκαφών (VMS - ΣΠΣ), του
Συστήµατος Αυτόµατης Αναγνώρισης (AIS), του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Αναφοράς
(ERS), του Συστήµατος Εντοπισµού Σκαφών (VDS) και άλλων νέων τεχνολογιών.
Για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες όσον αφορά τον έλεγχο συγκεκριµένων τύπων αλιείας, θα
θεσπιστούν ειδικά µέτρα ελέγχου που θα εφαρµόζονται στα πολυετή σχέδια, στις
προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές και στις απορρίψεις, ενώ θα δηµιουργηθεί µόνιµος
µηχανισµός απαγορεύσεων αλιείας σε πραγµατικό χρόνο υπό την ευθύνη των κρατών µελών.
Επειδή ο περιορισµός της αλιευτικής προσπάθειας ως συµπληρωµατικό διαχειριστικό
εργαλείο αποκτά ολοένα µεγαλύτερη σηµασία, η παρακολούθηση της ισχύος µηχανής, π.χ.
µέσω πιστοποίησης, θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της πρότασης. Τέλος, επειδή η
ερασιτεχνική αλιεία ασκεί αυξανόµενη επιρροή στα ιχθυαποθέµατα και στο θαλάσσιο
περιβάλλον, η πρόταση προβλέπει µέτρα ελέγχου για τη δραστηριότητα αυτή, όπως είναι η
καταγραφή των αλιευµάτων.
∆ράσεις που προτείνει η Επιτροπή:
Συστηµατική ανάλυση επικινδυνότητας ως βάση για τον έλεγχο της αλιείας·
Στρατηγικός προγραµµατισµός, τακτική στόχευση και στρατηγική δειγµατοληψίας·
Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και ευρέων συστηµάτων επικύρωσης δεδοµένων·
Τυποποιηµένες και συντονισµένες δραστηριότητες και διαδικασίες επιθεώρησης εν πλω και
στην ξηρά (συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και της εµπορίας)·
Εισαγωγή ενός ευρέος συστήµατος ιχνηλασιµότητας·
4
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Ειδικά µέτρα ελέγχου για τα πολυετή σχέδια, τις απορρίψεις, τις προστατευόµενες θαλάσσιες
περιοχές και τις απαγορεύσεις αλιείας σε πραγµατικό χρόνο·
Μέτρα για τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας.
3.2.

Πορεία προς µια νοοτροπία συµµόρφωσης

Σηµαντικός ακρογωνιαίος λίθος του προτεινόµενου κανονισµού θα είναι επίσης να
επηρεαστεί η συµπεριφορά όλων των ενεχόµενων στον πλήρη κύκλο των αλιευτικών
δραστηριοτήτων φορέων (αλίευσης, µεταποίησης, διανοµής και εµπορίας). Η τήρηση των
πολιτικών και των κανονισµών της ΚΑΠ ιδανικά θα πρέπει να επιτευχθεί όχι µόνον µέσω
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και µέσω µιας γενικής νοοτροπίας
συµµόρφωσης, ώστε όλα τα µέρη του κλάδου να κατανοήσουν και να αποδεχθούν ότι η
τήρηση των εφαρµοστέων κανόνων είναι προς το δικό τους µακροπρόθεσµο συµφέρον.
Η Επιτροπή επιθυµεί να συγκεντρώσει τα µέτρα ελέγχου της ΚΑΠ, τα οποία σήµερα είναι
διάσπαρτα σε πολλά διαφορετικά κείµενα, µε στόχο την απλούστευση και τον εξορθολογισµό
του νοµοθετικού πλαισίου. Αυτό θα γίνει µε τον καθορισµό των αρχών στην πρόταση, ενώ τα
πιο τεχνικά και λεπτοµερή θέµατα θα ρυθµιστούν µε κανονισµούς εφαρµογής. Έτσι θα
βελτιωθεί σηµαντικά το νοµικό πλαίσιο µε αποτέλεσµα περισσότερη σαφήνεια και αξιοπιστία
των κανόνων της ΚΑΠ.
Επιπλέον, πρέπει να θεσπίσουµε ένα καθεστώς εναρµονισµένων και αναλογικών διοικητικών
κυρώσεων, εάν επιθυµούµε σοβαρά να εξασφαλίσουµε την ισότιµη και αποτελεσµατική
εφαρµογή των κανόνων της ΚΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η θεµελιώδης αρχή πρέπει να είναι ότι η
κύρωση πρέπει να αφαιρεί κάθε οικονοµικό όφελος που µπορεί να προκύψει από την
παράβαση και να αποτελεί επαρκές αποτρεπτικό µέσο για τον ενδεχόµενο παραβάτη. Από
την άποψη αυτή, η πρόταση κατά πρώτον ορίζει σοβαρές παραβάσεις, επιπλέον εκείνων που
έχουν ήδη ορισθεί στην πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί δηµιουργίας κοινοτικού
συστήµατος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας5. Στη συνέχεια καθορίζει το ελάχιστο και µέγιστο ύψος των προστίµων που
επιβάλλονται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Περαιτέρω, η πρόταση δηµιουργεί ένα
σύστηµα επιβολής ποινών µε σώρευση µορίων για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον
κάτοχο άδειας αλιείας, συγκρίσιµο µε παρόµοια συστήµατα που ισχύουν σε πολλές χώρες για
τις τροχαίες παραβάσεις. Σε περίπτωση επανειληµµένων παραβιάσεων των κανόνων της
ΚΑΠ ο µηχανισµός αυτός θα οδηγεί στην αναστολή ή, σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις και
λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, στην ανάκληση της άδειας αλιείας.
Προβλέπεται συνεργασία µεταξύ κρατών µελών τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό
επίπεδο µε στόχο τη βελτίωση των µέτρων ελέγχου και των διαδικασιών σε περίπτωση
παράβασης. Η µεταρρύθµιση επεκτείνει τις δυνατότητες των κρατών µελών να επιθεωρούν
τα σκάφη των υπολοίπων σε όλα τα κοινοτικά ύδατα. Η Επιτροπή προτείνει τη συστηµατική
ανταλλαγή πληροφοριών για πιθανές παραβάσεις είτε κατόπιν αιτήσεως είτε αυθόρµητα.
Όσον αφορά τα τεχνικά θέµατα, η πρόταση ακολουθεί µια σύγχρονη προσέγγιση ως προς τη
µεταβίβαση δεδοµένων και την ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο µεταξύ των κρατών µελών
όσο και µε την Επιτροπή ή µε την ΚΥΕΑ. Προβλέπεται ότι µελλοντικά κάθε κράτος µέλος θα
αποθηκεύει όλες τις σηµαντικές πληροφορίες και τα δεδοµένα ελέγχων σε εθνικό δικτυακό
τόπο και, ανάλογα µε τη φύση των πληροφοριών, η αποθήκευσή τους θα γίνεται είτε σε
δηµόσιο είτε σε ασφαλισµένο τµήµα του δικτυακού τόπου, στο οποίο η Επιτροπή, η ΚΥΕΑ
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και τα λοιπά κράτη µέλη θα έχουν πρόσβαση εξ αποστάσεως. Αυτό θα διευκολύνει και θα
επιταχύνει σηµαντικά την πρόσβαση στα δεδοµένα για όλους τους υπαλλήλους που
συµµετέχουν στο σύστηµα ελέγχου, µε παράλληλη τήρηση όλων των υφιστάµενων
υποχρεώσεων για εµπιστευτικότητα και προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Για να διευρυνθεί η συνεργασία, είναι επίσης αναγκαίο να τροποποιηθεί η αποστολή της
ΚΥΕΑ, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 2007 και µέχρι στιγµής δεν διαθέτει πραγµατικές
εξουσίες σε σχέση µε τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ. Η
µελλοντική αποστολή της, εποµένως, θα καλύπτει ελέγχους και επιθεωρήσεις των εθνικών
συστηµάτων ελέγχου και τα καθήκοντα της θα περιλαµβάνουν την οργάνωση της
επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών που θα καλύπτει τον έλεγχο και τις
επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια της αλυσίδας µέχρι τον έµπορο λιανικής. Επιπλέον, η ΚΥΕΑ
θα µπορεί να παρέχει βοήθεια στα κράτη µέλη για τη βελτίωση των οικείων συστηµάτων
ελέγχου. Προς τούτο, θα µπορεί να διενεργεί αναλύσεις επικινδυνότητας και επαληθεύσεις
των δεδοµένων ελέγχου. Η ΚΥΕΑ θα έχει τη δυνατότητα σύστασης µονάδας έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού κινδύνου για την ΚΑΠ, ο οποίος διαφορετικά
δεν θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά. Θα διαδραµατίσει επίσης πρωτεύοντα
ρόλο στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου κοινοτικού δικτύου θαλάσσιας παρακολούθησης,
θέτοντας τα δεδοµένα που κατέχει στη διάθεση των άλλων οργάνων και οργανισµών της
Κοινότητας.
∆ράσεις που προτείνει η Επιτροπή:
Απλούστευση και εξορθολογισµός του νοµικού πλαισίου·
Καθιέρωση αποτρεπτικών και εναρµονισµένων κυρώσεων (συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης
ενός συστήµατος επιβολής ποινών µε σώρευση µορίων)·
Βελτίωση της συνεργασίας των κρατών µελών µεταξύ τους και µε την Επιτροπή·
Αναθεώρηση της αποστολής της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΚΥΕΑ).
3.3.

Αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων της ΚΑΠ

Η µεταρρύθµιση αποσκοπεί επίσης στον σαφή προσδιορισµό των ρόλων και αρµοδιοτήτων
των κρατών µελών, της Επιτροπής και της ΚΥΕΑ. Αυτό είναι σηµαντικό για να
εξορθολογιστούν οι διαδικασίες, να αποφευχθεί η υποκατάσταση και να εξασφαλιστεί ότι η
Επιτροπή ασχολείται µε την κύρια δραστηριότητά της, δηλαδή τον έλεγχο και την
επαλήθευση της εφαρµογής των κανόνων της ΚΑΠ από τα κράτη µέλη, χωρίς να λαµβάνει
πλέον αποφάσεις «µικροδιαχείρισης». Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα της
Επιτροπής να εξασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη µέλη. Για το
λόγο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να µπορεί να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά και σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας σε περιπτώσεις όπου ελλείψεις σε ορισµένα κράτη µέλη
απειλούν την οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων της ΚΑΠ.
Οι επιθεωρητές της Επιτροπής θα έχουν τις ίδιες εξουσίες µε τους εθνικούς επιθεωρητές.
Εκτός από τις προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις, θα µπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις µε
δική τους πρωτοβουλία χωρίς προειδοποίηση. Ειδικότερα, εφόσον υπάρχουν λόγοι να
πιστεύεται ότι διαπράττονται παρατυπίες στην εφαρµογή των κανόνων της ΚΑΠ, υπάρχει η
πρόθεση να µπορεί η Επιτροπή να διεξάγει ανεξάρτητες επιθεωρήσεις και ελέγχους των
ελεγκτικών συστηµάτων των κρατών µελών.
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Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προβλήµατα, θα δίνεται η δυνατότητα στο
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να αποκαθιστά τις ελλείψεις και να αίρει τις παρατυπίες. Για το
σκοπό αυτό, µπορεί να καταρτίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία µε το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος ένα ειδικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα προσδιορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη
διόρθωση της κατάστασης.
Εάν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ένα κράτος µέλος δεν λαµβάνει τα εφαρµοστέα µέτρα
µετά την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων µε αποτέλεσµα σοβαρή απειλή για τη
διατήρηση των πόρων, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να απαγορεύει τον συγκεκριµένο τύπο
αλιείας µε δική της πρωτοβουλία, µετά από διαβούλευση µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.
Τέλος, µε τη µεταρρύθµιση θα θεσπιστούν αποτελεσµατικά µέτρα, τα οποία θα δίνουν στην
Επιτροπή τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών µελών
στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Σε περίπτωση κακής διαχείρισης θα υπάρχει δυνατότητα επιβολής
οικονοµικών µέτρων, όπως αναστολή της συνδροµής από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας ή
της κοινοτικής συνεισφοράς στις ελεγκτικές δαπάνες των κρατών µελών. Επιπλέον, εάν ένα
κράτος µέλος έχει αλιεύσει καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσής του, η Επιτροπή πρέπει να έχει
την αρµοδιότητα να αφαιρεί τις καθ’ υπέρβαση αλιευθείσες ποσότητες από την ετήσια
ποσόστωση των επόµενων ετών, εφαρµόζοντας ένα αποτρεπτικό συντελεστή ποινής, ή να
απορρίπτει τις αιτήσεις µεταβίβασης ή ανταλλαγής ποσοστώσεων. Το παρόν κεφάλαιο
ολοκληρώνεται µε µια δέσµη µέτρων έκτακτης ανάγκης, για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν
σοβαρές απειλές για τη διατήρηση των πόρων, όπως π.χ. αναστολή των αλιευτικών
δραστηριοτήτων ή απαγόρευση εκφόρτωσης ή διάθεσης στην αγορά ιχθύων και προϊόντων
αλιείας.
∆ράσεις που προτείνει η Επιτροπή:
Επανακαθορισµός και ενίσχυση των εξουσιών της Επιτροπής και των επιθεωρητών της
Επιτροπής·
Σχέδια δράσης για τη βελτίωση της εφαρµογής της ΚΑΠ από την πλευρά των υστερούντων
κρατών µελών·
Επέκταση των δυνατοτήτων απαγόρευσης ενός τύπου αλιείας από την Επιτροπή·
∆υνατότητα λήψης οικονοµικών µέτρων κατά των κρατών µελών σε περίπτωση ανεπαρκούς
διαχείρισης·
Μεγαλύτερη ευελιξία για την Επιτροπή ώστε να προβαίνει στην µείωση των ποσοστώσεων και
στην απόρριψη αιτήσεων µεταβίβασης και ανταλλαγής ποσοστώσεων σε περίπτωση
ανεπαρκούς διαχείρισης·
∆έσµη µέτρων έκτακτης ανάγκης.
4.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Κατά την προετοιµασία της πρότασης πραγµατοποιήθηκε ευρεία και ποικίλη διαβούλευση µε
τα κράτη µέλη και τους ενδιαφερόµενους φορείς, για να γίνουν γνωστές οι απόψεις τους
σχετικά µε την αναγκαιότητα της µεταρρύθµισης. Το θέµα συζητήθηκε σε συνάντηση µε τους
Γενικούς ∆ιευθυντές Αλιείας των κρατών µελών στις 15 Ιανουαρίου 2008 και σε ανεπίσηµη
συνάντηση µε τους Υπουργούς Αλιείας στις 18 Φεβρουαρίου 2008. Τα κράτη µέλη
υποστήριξαν ευρέως την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά µε την παρούσα κατάσταση και την
αναγκαιότητα θεµελιώδους αλλαγής. Εκπρόσωποι των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών
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Συµβουλίων (ΠΓΣ) και της Συµβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
(ΣΕΑΥ) διετύπωσαν τις απόψεις τους σε ηµερήσιο σεµινάριο στις 10 Απριλίου 2008.
Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις µε εµπειρογνώµονες των κρατών
µελών στον τοµέα ελέγχου της αλιείας τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2008.
∆ηµόσια διαβούλευση µέσω του ∆ιαδικτύου πραγµατοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον
Μάιο 2008, µε σκοπό να συµµετάσχει το κοινό και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους
ενδιαφεροµένους να συµβάλουν στη συζήτηση, ιδίως ως προς την εκτίµηση των επιπτώσεων
της µεταρρύθµισης σε επιχειρήσεις και διοικητικές υπηρεσίες. Έγιναν 25 παρεµβάσεις από
ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων φορέων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων
ενώσεις του βιοµηχανικού τοµέα, αλιείς, παραγωγοί, ασχολούµενοι µε την τεχνολογία
ελέγχου της αλιείας, µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ιδιώτες. Η πρωτοβουλία της
Επιτροπής και οι κύριοι στόχοι της υιοθετήθηκαν στην πλειονότητά τους από τους
συµµετέχοντες και πολλοί υπέβαλαν πολύτιµες και καινοτόµες προτάσεις. Όλοι συµφώνησαν
στην αναγκαιότητα µεταρρύθµισης του συστήµατος ελέγχου, επιβεβαιώνοντας ότι οι στόχοι
που είχαν καθοριστεί από την Επιτροπή στο έγγραφο διαβούλευσης καλύπτουν τα κύρια
σηµεία ενδιαφέροντος στη συνολική αξιολόγηση της µεταρρύθµισης.
5.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η προτεινόµενη µεταρρύθµιση θα δηµιουργήσει ένα πραγµατικά σφαιρικό και
ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου της ΚΑΠ, το οποίο θα περικλείει όλα τα ζητήµατα ελέγχου,
«από το δίχτυ έως το πιάτο». ∆εν θα έχει ως αποτέλεσµα µόνο περισσότερο τυποποιηµένες
εθνικές διαδικασίες ελέγχου και βελτίωση της ελεγκτικής ικανότητας και της διαχείρισης των
αλιευτικών πόρων, αλλά θα επιφέρει ακόµη ορισµένες αναγκαίες διαρθρωτικές προσαρµογές
των κοινοτικών αλιευτικών στόλων, ώστε αυτοί να ευθυγραµµιστούν µε τις µακροπρόθεσµες
νόµιµες αλιευτικές δυνατότητες. Αυτό θα ευνοήσει τη δηµιουργία ισότιµων όρων
ανταγωνισµού στην Ε.Ε., που αποτελεί επίµονο αίτηµα τόσο των κρατών µελών όσο και του
αλιευτικού κλάδου. Επειδή το µελλοντικό σύστηµα ελέγχου θα συµβάλει στη διασφάλιση της
αλίευσης µόνο νόµιµων αλιευµάτων, η έλλειψη διαθέσιµων ποσοστώσεων θα επιφέρει
συγκέντρωση του στόλου από τις δυνάµεις της αγοράς, έως ότου φθάσει σε επίπεδο που θα
επιτρέπει σε όλα τα αποµένοντα σκάφη να αποκτούν εισόδηµα µε βάση τις νόµιµες
αλιευτικές δυνατότητες. Ο φαύλος κύκλος των αλιευτικών σκαφών που είναι αναγκασµένα
να αλιεύουν υπερβολικά για την οικονοµική τους επιβίωση, όπως προαναφέρθηκε, θα
διακοπεί. Μακροπρόθεσµα η προσαρµογή του αλιευτικού στόλου θα επιφέρει επίσης µείωση
του κόστους ελέγχου και εποπτείας, καθώς η πιθανότητα παραβάσεων θα είναι µικρότερη
όταν ο αλιευτικός στόλος θα είναι ικανός να παράγει επαρκές εισόδηµα µε βάση τα νόµιµα
αλιεύµατα.
Επιπλέον το νέο σύστηµα ελέγχου θα µειώσει σηµαντικά τον διοικητικό φόρτο τόσο του
κλάδου όσο και της δηµόσιας διοίκησης, καθώς θα µειωθούν οι αναφορές που θα
υποχρεούνται να υποβάλλουν ο κλάδος και οι ελεγκτικές αρχές. Επίσης, θα απλουστεύσει και
θα βελτιώσει τη διαχείριση δεδοµένων από τα κράτη µέλη, καθόσον στο µέλλον θα γίνεται
κυρίως µε ηλεκτρονικά συστήµατα.
Η αλιεία µε χαµηλότερους ρυθµούς εντός των ορίων των καθοριζοµένων TAC θα αποφέρει
σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη από την άποψη της καταπόνησης των ιχθυαποθεµάτων. Η
αύξηση του µεγέθους των πληθυσµών ιχθύων, καθώς αυτοί θα ανακάµπτουν, θα οδηγήσει σε
αύξηση της ηλικιακής κατανοµής των ιχθύων, τόσο στο πλαίσιο του πληθυσµού όσο και στα
αλιεύµατα. Καθώς η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αντιδρά ταχύτερα και καλύτερα για την
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αντιµετώπιση των αδυναµιών, ιδίως όσον αφορά την υπέρβαση των αλιευτικών
ποσοστώσεων, θα υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να πληγεί το περιβάλλον από ανεύθυνη
αλιευτική συµπεριφορά. Επιπλέον, ως δευτερεύον αποτέλεσµα της µεταρρύθµισης, η
επιστήµη θα λαµβάνει πιο αξιόπιστα δεδοµένα σε πολύ συντοµότερο χρονικό διάστηµα,
γεγονός που θα επιτρέψει την έκδοση καλύτερων επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων, οι οποίες
θα οδηγούν σε καλύτερες και ταχύτερες διαχειριστικές αποφάσεις. Καθώς αυτό θα οδηγήσει
σε αύξηση της βιοµάζας και εποµένως σε περισσότερες και καλύτερες αλιευτικές
δυνατότητες µεσοπρόθεσµα, αναµένεται να υπάρξουν περιβαλλοντικές και οικονοµικές
βελτιώσεις ως αποτέλεσµα του νέου και ευρέος συστήµατος ελέγχου. Τα συνολικά οφέλη
είναι επίσης πιθανόν να έχουν ισχυρή επίδραση στην αύξηση της απασχόλησης, ιδίως στη
µεταποίηση και στους βοηθητικούς υποτοµείς. Αυτό θα συµβάλει στην αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης των ενδιαφεροµένων και του ευρύτερου κοινού στην ΚΑΠ.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η επίµονη υπεραλίευση και η µη τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ τις τελευταίες δεκαετίες
έχουν οδηγήσει σε µια δραµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την εξάντληση των
αποθεµάτων και από την κακή οικονοµική επίδοση του τοµέα. Τα τρέχοντα προβλήµατα που
προκύπτουν από τη µη συµµόρφωση, οι βλάβες που έχει προκαλέσει στα ιχθυαποθέµατα και
η έλλειψη οικονοµικής και κοινωνικής σταθερότητας έχουν αναγνωρισθεί τόσο από τα κράτη
µέλη όσο και από τον ίδιο τον αλιευτικό κλάδο, µε συνέπεια να υποστηρίζουν ευρέως τη
µεταρρύθµιση του παρόντος συστήµατος. Παρότι η µεταρρύθµιση αυτή θα απαιτήσει
ορισµένες διαρθρωτικές προσαρµογές κατά τα πρώτα έτη της εφαρµογής της,
µακροπρόθεσµα θα οδηγήσει σε πιο αποδοτικές και αποτελεσµατικές αλιευτικές
διαρθρώσεις. Η βελτίωση της σαφήνειας και της συνέπειας του συστήµατος ελέγχου, καθώς
και ο σαφής καθορισµός των ρόλων των διαφόρων εµπλεκοµένων µερών θα προσφέρει
µεγαλύτερη διαφάνεια. Εποµένως, θα οδηγήσει σε ευρεία υποστήριξη και µεγαλύτερη
εµπιστοσύνη µεταξύ του αλιευτικού κλάδου και των καταναλωτών, η οποία είναι απαραίτητη
για την επιτυχία της ΚΑΠ. Η βελτίωση της εµπιστοσύνης του κοινού στην ΚΑΠ θα
επηρεάσει µε τη σειρά της τη συµπεριφορά και την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, καθόσον
θα είναι πεπεισµένοι ότι αγοράζουν βιώσιµα προϊόντα.
Εν κατακλείδι, είναι ουσιαστικά τα οφέλη σε όλα τα επίπεδα, τόσο για το περιβάλλον όσο και
για όλους τους ενδιαφερόµενους, τα οποία µπορούν να αντληθούν από ένα ευρύ και
συνεκτικό σύστηµα ελέγχου και επιθεώρησης. Το σύστηµα αυτό θα εξασφαλίζει ισότιµους
όρους ανταγωνισµού σε ολόκληρη την Κοινότητα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την προτεινόµενη µεταρρύθµιση
που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. Καλεί επίσης όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα και τα ενδιαφερόµενα µέρη να συνεργαστούν µαζί της για την αντιµετώπιση της
πρόκλησης αυτής.

EL

11

EL

