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Γιατί η Επιτροπή υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και βάσει ποιων
δεικτών γίνεται η αξιολόγηση;

Η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος στο όγδοο έτος εφαρμογής της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής
πολιτικής. Για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπεται στον
κανονισμό αριθ. 1380/2013, και για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη του κύριου
στόχου της, ιδίως της βιωσιμότητας, η Επιτροπή εκδίδει την εν λόγω ανακοίνωση κάθε χρόνο. Η
έκθεση της Επιτροπής συντάσσεται με βάση τα ακόλουθα:

την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εκμετάλλευση και την κατάσταση των
αποθεμάτων·

την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του στόλου της ΕΕ και των διαθέσιμων
αλιευτικών δυνατοτήτων·

τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του στόλου της ΕΕ· και

την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Βασικός στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να διασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση των
έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων
ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Ο
στόχος αυτός συμβάλλει επίσης στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των ευρωπαϊκών
θαλασσών το 2021.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των οικονομικών επιδόσεων του στόλου της ΕΕ;

Συνολικά, ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ παρέμεινε κερδοφόρος το 2020, καταγράφοντας θετικά
περιθώρια ακαθάριστου και καθαρού κέρδους ύψους περίπου 26 % και 14 % αντίστοιχα, ή
ακαθάριστα κέρδη ύψους σχεδόν 1,5 δισ. EUR και καθαρά κέρδη ύψους 800 εκατ. EUR. Αυτό δείχνει
εύρωστη ανθεκτικότητα χάρη στον συνδυασμό των χαμηλών τιμών καυσίμων και των προσπαθειών
του κλάδου για την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) κατά τα προηγούμενα έτη. Φαίνεται
λοιπόν ξεκάθαρα το όφελος μιας ενωσιακής γαλάζιας οικονομίας που βασίζεται στη βιωσιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι οικονομικές επιδόσεις και οι
αποδοχές των αλιέων της ΕΕ τείνουν να βελτιώνονται όταν οι στόλοι εξαρτώνται από αποθέματα τα
οποία αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο και τείνουν να μένουν στάσιμες όταν παρατηρείται υπεραλίευση ή
υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων.

Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ως προς τις επιδόσεις μεταξύ κατηγοριών στόλου και αλιευτικών
περιοχών. Τα τμήματα του στόλου που δραστηριοποιούνται στον Ατλαντικό Ωκεανό και στη Βόρεια
Θάλασσα καταγράφουν υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις από εκείνα που δραστηριοποιούνται στη
Βαλτική Θάλασσα και στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου πολλά αποθέματα εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν ζητήματα υπεραλίευσης ή υπερεκμετάλλευσης.

Πώς επηρεάστηκε ο στόλος της ΕΕ από την πανδημία του κορονοϊού;

Η έξαρση της νόσου COVID-19 καθώς και η επακόλουθη μείωση της ζήτησης και οι διαταραχές στην
αλυσίδα εφοδιασμού ανέκοψαν τις θετικές τάσεις που είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία έτη. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις, οι οικονομικές επιδόσεις των στόλων της ΕΕ σημείωσαν κάμψη το 2020, με μείωση της
αξίας εκφορτώσεων κατά 17 %, της απασχόλησης κατά 19 % και των καθαρών κερδών κατά 29 % σε
σύγκριση με το 2019.

Η Επιτροπή παρείχε ταχεία στήριξη στον τομέα μέσω τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) προκειμένου να επιτραπεί η καταβολή αποζημιώσεων και
αποδεσμεύθηκαν 136 εκατ. ευρώ σε 22 κράτη μέλη για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο της COVID-19. Το



61 % των κεφαλαίων δαπανήθηκε για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία
διακόπηκε προσωρινά, το 17 % δαπανήθηκε για την καταβολή αποζημιώσεων σε παραγωγούς
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και το 14 % δαπανήθηκε για τη στήριξη του τομέα μεταποίησης.
Κατέστησαν επίσης διαθέσιμα ένα προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του Μπρέξιτ;

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, δεν λαμβάνονται πλέον αποφάσεις
αποκλειστικά από την ΕΕ σχετικά με μεγάλη πλειονότητα των αποθεμάτων του Ατλαντικού και της
Βόρειας Θάλασσας.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο υπεγράφη στα τέλη του 2020. Το
γεγονός αυτό δεν άφησε επαρκή χρονικά περιθώρια για τη διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΕ
και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2021. Εν αναμονή της
συμφωνίας για τα κοινά αποθέματα, καθορίστηκαν προσωρινά συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα
(TAC) βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2021. Τα εν λόγω TAC
παρατάθηκαν στη συνέχεια έως τις 31 Ιουλίου 2021, ενώ τα συμπεράσματα άλλων διαβουλεύσεων
(μεταξύ ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου και Νορβηγίας, μεταξύ ΕΕ και Νορβηγίας, καθώς και με τα παράκτια
κράτη) εντάχθηκαν στον κανονισμό για τα TAC για ολόκληρο το έτος.

Στις 2 Ιουνίου 2021 η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια
καταρχήν συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων για τα αποθέματα ιχθύων υπό κοινή
διαχείριση για το 2021. Ο στόχος για υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας είναι καίριας σημασίας για τη
διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων και την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για
τον ενωσιακό αλιευτικό κλάδο, δεδομένων των στενών διασυνδέσεων μεταξύ των στόλων της ΕΕ και
του Ηνωμένου Βασιλείου στα οικεία ύδατα.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας παρέχει ισχυρή βάση για τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών
αλιευτικών αποθεμάτων. Η ΕΕ θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει αυτήν τη φιλοδοξία μέσω ετήσιων
διαβουλεύσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες και μέσω της ειδικής επιτροπής αλιείας που θεσπίστηκε
βάσει της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας θα
εφαρμοστεί σύμφωνα με τις θέσεις της ΕΕ στην ειδική επιτροπή, μεταξύ άλλων για την εκπόνηση των
κατευθυντήριων γραμμών που θα ακολουθηθούν κατά τον καθορισμό προσωρινών TAC για «ειδικά
αποθέματα», δηλαδή αποθέματα για τα οποία η γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την
Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) προβλέπει μηδενικά TAC, για αποθέματα τα οποία αλιεύονται στο
πλαίσιο μεικτών τύπων αλιείας εάν τα αποθέματα αυτά ή άλλα αποθέματα στο πλαίσιο της ίδιας αλιείας
είναι ευάλωτα, ή για άλλα αποθέματα για τα οποία τα μέρη κρίνουν ότι απαιτείται ειδική μεταχείριση.

Οι διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξαχθούν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του
φετινού έτους προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως πριν από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου όπου η
Επιτροπή ελπίζει ότι τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στον κανονισμό για τα TAC του 2022.

Τι είναι οι αλιευτικές δυνατότητες; Πώς καθορίζονται;

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλλει τα λεγόμενα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) που θα
ισχύουν το επόμενο έτος για τα περισσότερα εμπορικά αποθέματα στα ύδατα της ΕΕ, με εξαίρεση τη
Μεσόγειο Θάλασσα. Τα προτεινόμενα ποσά βασίζονται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και οικονομική
ανάλυση από ανεξάρτητους φορείς. Αργότερα εντός του έτους, το Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τους
υπουργούς Αλιείας των κρατών μελών, καταλήγει σε τελική απόφαση σχετικά με τα εν λόγω συνολικά
επιτρεπόμενα αλιεύματα. Αφού οριστικοποιηθούν, οι ποσότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών
μελών σύμφωνα με προσυμφωνηθέντα μερίδια, τις καλούμενες ποσοστώσεις. Τα κράτη μέλη
διαχειρίζονται τις εθνικές ποσοστώσεις και τις κατανέμουν εντός της αλιευτικής βιομηχανίας, ως
δικαιώματα αλίευσης και εκφόρτωσης συγκεκριμένης ποσότητας ψαριών εντός του ημερολογιακού
έτους.

Όσον αφορά τη Μεσόγειο, σύμφωνα με το πολυετές σχέδιο για τη Δυτική Μεσόγειο, για το 2022 το
Συμβούλιο θα θέσει περαιτέρω στόχους για τη μείωση της προσπάθειας βάσει επιστημονικών
συμβουλών, στο πλαίσιο του στόχου του πολυετούς σχεδίου για την επίτευξη του δείκτη Fmsy το
αργότερο έως το 2025.

Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ. Όσον αφορά τις
αλιευτικές δυνατότητες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων
διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), η Επιτροπή διαπραγματεύεται θέματα διατήρησης και διαχείρισης,
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δυνατοτήτων, για τα είδη που τελούν υπό τη διαχείριση των εν
λόγω οργανώσεων. Τα μέτρα που θεσπίζουν οι ΠΟΔΑ και ιδίως οι τυχόν αλιευτικές δυνατότητες για την
ΕΕ, ενσωματώνονται στους κανονισμούς για τις αλιευτικές δυνατότητες. Το χρονοδιάγραμμα για την εν
λόγω ενσωμάτωση ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των εν λόγω οργανώσεων.



Από πού προέρχονται οι επιστημονικές συμβουλές;

Οι αλιείς και οι εθνικές διοικήσεις παρέχουν στοιχεία για τα αλιεύματά τους και την αλιευτική τους
δραστηριότητα, τα οποία χρησιμοποιούνται από επιστήμονες του τομέα της αλιείας με σκοπό να
αξιολογηθεί στη συνέχεια η κατάσταση των αποθεμάτων. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν επίσης
δείγματα από εμπορικές εκφορτώσεις και απορρίψεις, καθώς και ερευνητικά σκάφη για τη
δειγματοληψία των ποσοτήτων ψαριών στη θάλασσα σε διαφορετικές τοποθεσίες και σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές του έτους, ανεξάρτητα από την αλιευτική δραστηριότητα. Καθορίζουν την κατάσταση
του αποθέματος και στη συνέχεια υπολογίζουν την ποσότητα που πρέπει να αλιευθεί το επόμενο έτος
για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω του Διεθνούς
Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ανεξάρτητου φορέα που παρέχει στην
Επιτροπή τις επιστημονικές συμβουλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για τη λεκάνη της Μεσογείου,
καλούνται να εκφέρουν γνώμη άλλοι συμβουλευτικοί φορείς, όπως η Επιστημονική, Τεχνική και
Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

Σε διεθνές επίπεδο, η διαδικασία είναι παρόμοια: τα επιστημονικά όργανα των ΠΟΔΑ χρησιμοποιούν
δεδομένα για την παροχή των απαραίτητων επιστημονικών συμβουλών.

Ποια είναι η βάση για τις αλιευτικές δυνατότητες;

Ο βασικός δείκτης της ενωσιακής κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ).
Μέγιστη βιώσιμη απόδοση σημαίνει ότι εξασφαλίζονται μακροπρόθεσμα όσο το δυνατόν περισσότερα
αλιεύματα. Παράλληλα, συνεισφέρει στη βιώσιμη διατήρηση των αποθεμάτων και στη μεγιστοποίηση
της προσφοράς ψαριών από την αλιεία. Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται ετησίως με σκοπό να
διασφαλιστεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Από τον Ιανουάριο του 2019, δεν επιτρέπονται οι απορρίψεις αλιευμάτων από τους αλιείς στη
θάλασσα. Η υποχρέωση εκφόρτωσης ισχύει για όλα τα αλιεύματα ρυθμιζόμενων ειδών, εκτός εάν έχει
συμφωνηθεί εξαίρεση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Τα ρυθμιζόμενα είδη είναι εκείνα που
εμπίπτουν σε όρια αλιευμάτων ή, στη Μεσόγειο, τα είδη για τα οποία προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη. Τα
ψάρια μεγέθους μικρότερου του κανονικού δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά για άμεση
ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ τα απαγορευμένα είδη (π.χ. καρχαρίας προσκυνητής) δεν μπορούν να
φυλάσσονται επί του σκάφους και πρέπει να απορρίπτονται στη θάλασσα. Η απόρριψη απαγορευμένων
ειδών θα πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο του σκάφους και αποτελεί σημαντικό μέρος της
επιστημονικής βάσης για την παρακολούθηση αυτών των ειδών. Η αλλαγή αυτή (δηλαδή η απαίτηση
εκφόρτωσης όλων των ψαριών) έχει επιπτώσεις στα επίπεδα των σχετικών αλιευτικών δυνατοτήτων, τα
οποία μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με βιολογικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να ληφθεί
υπόψη ότι πλέον εκφορτώνονται τα αλιεύματα που μέχρι τώρα απορρίπτονταν.

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στους διάφορους θαλάσσιους λιμένες;

Στην περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (η οποία συμπεριλαμβάνει τη Βόρεια και τη Βαλτική
Θάλασσα), η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα είναι ευρέως διαδεδομένη αλλά και ορατή. Ενώ στις αρχές
της δεκαετίας του 2000 τα περισσότερα αποθέματα υπεραλιεύονταν, τα συνολικά αποθέματα
αλιεύονται πλέον κατά βιώσιμο τρόπο. Πρόκειται για απτή και σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη
των στόχων της ΚΑΠ. Θα συνεχιστούν οι εργασίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις αλιευτικές
δυνατότητες του 2022 και με την εφαρμογή των πολυετών σχεδίων στις εν λόγω θαλάσσιες λεκάνες.

Στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο εξακολουθεί να απαιτείται η επίτευξη βιώσιμων επιπέδων για τα
περισσότερα αποθέματα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πολυειδικό τύπο της αλιείας, στο
γεγονός ότι πολλά αποθέματα ψαριών είναι κοινά με τρίτες χώρες και στον χαμηλό αριθμό αλιευτικών
αποθεμάτων που αξιολογούνται ετησίως από επιστημονικούς φορείς. Απαιτούνται περαιτέρω
προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο
(ΓΕΑΜ), σύμφωνα με τη διακήρυξη «MedFish4Ever» του 2017 και τις υπουργικές δηλώσεις της Σόφιας
του 2018. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη για την ταχεία εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου για τη Δυτική Μεσόγειο.

Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή όσον αφορά την κατάσταση στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο
Πόντο;

Η ΕΕ εργάζεται συνεχώς, μεταξύ άλλων και από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της, για τη βελτίωση
της κατάστασης των αποθεμάτων στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, ιδίως με την εφαρμογή του
πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της Δυτικής Μεσογείου (West Med MAP), τη διακήρυξη
«MedFish4Ever» και τις δηλώσεις της Σόφιας.

Σε ενωσιακό επίπεδο, η έκδοση του ανεξάρτητου κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες του
2021 σε σχέση με τις εν λόγω θαλάσσιες λεκάνες αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου προς τη βιώσιμη
διαχείριση της αλιείας. Ο κανονισμός ενσωματώνει μια ουσιαστική δέσμη μέτρων που εγκρίθηκαν το
2018 και το 2019 από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) και προβλέπει τη συνέχιση



της εφαρμογής του West Med MAP. Κατά τα πρώτα 2 έτη εφαρμογής του West Med MAP σημειώθηκε
σωρευτική μείωση της αλιευτικής προσπάθειας κατά 17,5 % και πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω
ενέργειες για την εδραίωση και την ανάπτυξη απαγορευμένων περιοχών για τη μείωση της
παρεμπίπτουσας αλίευσης ιχθυδίων και αναπαραγωγικών ψαριών, τη βελτίωση της επιλεκτικότητας
των αλιευτικών εργαλείων και τη συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία. Η Επιτροπή στοχεύει
στην περαιτέρω μείωση των αλιευτικών προσπαθειών σε αρμονία με την επιστημονική γνωμοδότηση
για την επίτευξη της ΜΒΑ το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Σε διεθνές επίπεδο, οι εντατικές εργασίες στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ, με βάση τη διαρκή θέση της ΕΕ στις
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), οδήγησαν στην έγκριση του πολυετούς
σχεδίου για τη βενθοπελαγική αλιεία στην Αδριατική, το οποίο προέβλεψε μείωση της προσπάθειας
κατά 12 % για τις μηχανότρατες και κατά 16 % για τις δοκότρατες κατά τα πρώτα 2 έτη. Η διαχείριση
των μικρών πελαγικών αποθεμάτων στην Αδριατική Θάλασσα συνεχίστηκε με μείωση των αλιευμάτων
κατά 15 % μέσα σε 3 έτη. Καθορίστηκαν όρια ικανότητας στόλου για τα βενθοπελαγικά και μικρά
πελαγικά είδη, και η αλιευτική ικανότητα για τις γαρίδες βαθέων υδάτων πάγωσε στη Θάλασσα της
Ανατολικής Μεσογείου και στο Ιόνιο Πέλαγος. Καθορίστηκαν όρια αλίευσης για το ερυθρό κοράλλι και
συνεχίστηκε η εφαρμογή μέτρων για το ευρωπαϊκό χέλι. Όσον αφορά τα είδη του Εύξεινου Πόντου,
ορίστηκαν TAC για το καλκάνι βάσει του σχεδίου της ΓΕΑΜ και ορίστηκε ανεξάρτητη ποσόστωση για
την παπαλίνα. Η πρόταση κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2022 θα καλύψει τα μέτρα
της ΓΕΑΜ που παρατείνουν τα ήδη ισχύοντα μέτρα και θα συμπεριλάβει πρόσθετα μέτρα εγκεκριμένα
στην 44η ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ. Η Αδριατική θα έχει εξέχουσα θέση στις αλιευτικές δυνατότητες του
2022.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης;

Οι έλεγχοι της Επιτροπής και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά ως προς την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.
Μέρος της λύσης πρέπει να προέρχεται από νέα και καινοτόμα εργαλεία ελέγχου. Αυτό ενσωματώνεται
στην πρόταση της Επιτροπής για ένα αναθεωρημένο Σύστημα Ελέγχου της Αλιείας, που τελεί επί του
παρόντος υπό διαπραγμάτευση με τους συννομοθέτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για να διευκολύνει την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.
Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν την έγκριση προσωρινών σχεδίων απορρίψεων και πολυετών
σχεδίων και τη θέσπιση ποσοστώσεων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που συνδέονται με διορθωτικά
μέτρα για την αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων περιοριστικής ποσόστωσης. Η Επιτροπή
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τα διαθέσιμα κονδύλια για τη βελτίωση
της επιλεκτικότητας ώστε να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου — Βιώσιμη αλιεία: Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου στην ΕΕ και
δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022
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