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Διατήρηση των αλιευτικών πόρων

Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων βασίζεται στην ανάγκη διασφάλισης της περιβαλλοντικά
βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων αυτών και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του
κλάδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει νομοθεσία
που διέπει την πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης, την κατανομή και τη χρήση των πόρων,
τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τους περιορισμούς των αλιευτικών προσπαθειών και
άλλα τεχνικά μέτρα.

Νομική βάση

Άρθρα 38 έως 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Κύριος στόχος είναι να διασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου μέσω της
βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων.

Επιτεύγματα

Α. Βασικές αρχές σχετικά με την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους
1. Πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ
α Η αρχή της ισότιμης πρόσβασης
Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ απολαύουν ισότιμης πρόσβασης στα
ύδατα και τους πόρους ολόκληρης της ΕΕ.
β Περιορισμοί στη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων
Πρόκειται για εξαίρεση στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης σε ύδατα της ΕΕ που αφορά ζώνη
12 ναυτικών μιλίων μετρούμενων από τις γραμμές βάσεως. Στις ζώνες αυτές τα κράτη μέλη
μπορούν να διατηρούν αποκλειστικά αλιευτικά δικαιώματα. Η παρέκκλιση αυτή βασίζεται στην
ανάγκη διασφάλισης των πλέον ευάλωτων περιοχών μέσω του περιορισμού της αλιευτικής
προσπάθειας και μέσω της προστασίας των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων από τις
οποίες εξαρτάται η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. Τα
μέτρα για τη θέσπιση των προϋποθέσεων πρόσβασης σε ύδατα και πόρους εγκρίνονται βάσει
των διαθέσιμων βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών και τεχνικών πληροφοριών. Ο περιορισμός
αυτός επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2014 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2012.
γ Περιορισμοί πρόσβασης πέραν της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων
Το 2005, η Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση (COM(2005)0422) για την επανεξέταση
ορισμένων περιορισμών πρόσβασης στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ), αναφορικά με
τις περιοχές περιορισμού αλιείας των νήσων Shetland (Shetland Box) και της ευρωπαϊκής
χωματίδας (Plaice Box). Η ανακοίνωση αποτελεί απάντηση στην υποχρέωση αξιολόγησης

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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της αιτιολόγησης για την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση σε ύδατα και πόρους εκτός
της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων. Η περιοχή περιορισμού αλιείας Shetland θεσπίσθηκε για
να ελέγχεται η πρόσβαση σε είδη ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή και τα οποία είναι
ευαίσθητα από βιολογική άποψη, ενώ η περιοχή ευρωπαϊκής χωματίδας θεσπίσθηκε για να
μειωθεί το ποσοστό των απορρίψεων πλατυψάρων και ιδίως χωματίδας, στη Βόρεια Θάλασσα.
Η ανακοίνωση προέβλεπε την διατήρηση των μέτρων περιορισμού πρόσβασης στην περιοχή
Shetland για ακόμη τρία έτη, ενώ στην περίπτωση της περιοχής της ευρωπαϊκής χωματίδας δεν
όρισε ημερομηνία λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη χρονική διάρκεια και την εμβέλεια
των απαιτούμενων μελετών.
2. Κατανομή των πόρων και βιώσιμη εκμετάλλευση
α Η αρχή της σχετικής σταθερότητας
Οι αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων του καθενός για κάθε
απόθεμα. Η αρχή της σχετικής σταθερότητας, η οποία βασίζεται συγκεκριμένα στα ιστορικά
επίπεδα αλιευμάτων, απαιτεί τη διατήρηση ενός σταθερού ποσοστού επιτρεπόμενης αλιευτικής
προσπάθειας για τα κύρια εμπορικά είδη για κάθε κράτος μέλος. Η αλιευτική προσπάθεια πρέπει
γενικά να είναι σταθερή μακροπρόθεσμα, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας διατήρησης της
αλιείας, ιδίως σε περιοχές που εξαρτώνται στον μέγιστο βαθμό από την αλιεία.
β Βιώσιμη εκμετάλλευση
Η διατήρηση των πόρων μέσω της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές
δυνατότητες αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ΚΑΠ. Για την επίτευξη βιώσιμης
εκμετάλλευσης, η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων πρέπει να βασίζεται στην αρχή της μέγιστης
βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ). Για τον σκοπό αυτόν, η ΚΑΠ βασίζει τις αποφάσεις της στις
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης,
σύμφωνα με την οποία η έλλειψη επαρκών επιστημονικών πληροφοριών δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την αναβολή ή την παράλειψη λήψης μέτρων για τη
διατήρηση των ειδών. Η βιώσιμη εκμετάλλευση σημαίνει επίσης ότι στη διαχείριση της αλιείας
πρέπει να εφαρμοσθεί προοδευτικά μια βάσει οικοσυστήματος προσέγγιση.
Β. Διατήρηση των αλιευτικών πόρων
1. Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και περιορισμοί των αλιευτικών προσπαθειών
α Περιορισμός των αλιευμάτων
Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), που βασίζονται στις επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ) και
της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), εξακολουθούν να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση για τα περισσότερα αποθέματα ώστε να αναπροσαρμόζονται
σύμφωνα με την εξέλιξη των αποθεμάτων. Ωστόσο, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων πολυετούς
διαχείρισης των πόρων, τα όρια των αλιευμάτων θα διακρίνονται από μεγαλύτερη σταθερότητα
και θα δίνουν έτσι την δυνατότητα στους αλιείς να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα τις
δραστηριότητές τους.
β Περιορισμός της αλιευτικής προσπάθειας
Τα μέτρα περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας μπορούν να εφαρμοσθούν ως μέρος των
σχεδίων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Θα συνίστανται,
για παράδειγμα, στον περιορισμό του αριθμού των ημερών αλιείας κάθε μήνα. Ο αριθμός αυτός
μπορεί να ποικίλλει αναλόγως των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, της αλιευτικής
ζώνης (σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του ΔΣΕΘ), του είδους στόχου, της κατάστασης
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του αποθέματος και ενδεχομένως της ισχύος του κινητήρα του σκάφους. Προκειμένου να
διασφαλισθεί μεγαλύτερη ευελιξία, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν τις ημέρες αυτές
μεταξύ των διαφόρων σκαφών του αλιευτικού στόλου τους.
γ Τεχνικά μέτρα
Σε γενικές γραμμές, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην πρόληψη της αλίευσης ιχθυδίων, μη
εμπορικών ειδών και άλλων ζώων της θάλασσας. Ορίζονται σε σχέση με τα είδη στόχους και
τα συναφή είδη (στην περίπτωση μικτής αλιείας), τη ζώνη δραστηριοποίησης και το είδος
των αλιευτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι πιο συνήθεις τύποι τεχνικών
μέτρων αφορούν:
— τον αλιευτικό εξοπλισμό, τον καθορισμό ελάχιστου μεγέθους ματιού για τα δίχτυα, τη δομή

και τον αριθμό των διχτυών επί του σκάφους·

— τη σύνθεση και το όριο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους·

— τη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων για τον περιορισμό των επιπτώσεων των
αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και σε είδη που δεν αποτελούν
στόχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

— την οριοθέτηση ζωνών και περιόδων στις οποίες απαγορεύονται ή περιορίζονται οι
αλιευτικές δραστηριότητες, ιδίως για την προστασία των περιοχών ωοτοκίας και
αναπαραγωγής·

— τον καθορισμό ελάχιστου μεγέθους για τα είδη που μπορούν να παραμένουν επί του
σκάφους και/ή να εκφορτώνονται.

Σε περίπτωση που απειλείται σοβαρά η διατήρηση υδρόβιων πόρων ή του θαλάσσιου
οικοσυστήματος λόγω αλιευτικών δραστηριοτήτων και απαιτείται άμεση δράση, η Επιτροπή
και τα κράτη μέλη (ή τα τελευταία με δική τους πρωτοβουλία) μπορούν να εγκρίνουν έκτακτα
μέτρα για την προστασία ιχθυαποθεμάτων και την αποκατάσταση της ισορροπίας θαλάσσιων
οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν.
Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης
εφαρμοστέα σε όλα τα αλιευτικά σκάφη εντός της ζώνης τους των 12 μιλίων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν εισάγουν διακρίσεις και ότι έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις
με την Επιτροπή, τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το αρμόδιο Περιφερειακό
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΠΓΣ). Επίσης, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα
πιο αυστηρά από τη νομοθεσία της ΕΕ παρά μόνον στα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη
σημαία τους σε ύδατα υπό τη δική τους κυριαρχία και δικαιοδοσία.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σχέδια πειραματικής αλιείας φιλοδοξούν να προωθήσουν τη
διατήρηση και τη μελέτη επιλεκτικών τεχνικών αλιείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
2. Μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων
Τα πολυετή σχέδια διαχείρισης αποθεμάτων επιδιώκουν τη διατήρηση του όγκου των
αποθεμάτων εντός ασφαλών βιολογικών ορίων. Τα σχέδια αυτά ορίζουν τα μέγιστα
επίπεδα αλιευμάτων και σειρά τεχνικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά
κάθε αποθέματος και είδους αλιείας (είδος-στόχο, χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία,
κατάσταση του σχετικού αποθέματος) και τον οικονομικό αντίκτυπο των μέτρων στο
συγκεκριμένο είδος αλιείας.
Πολυετή σχέδια αποκατάστασης αποθεμάτων θα εφαρμοστούν για ιχθυαποθέματα που
βρίσκονται σε κίνδυνο. Βασίζονται σε επιστημονικές συμβουλές και προβλέπουν όρια για την
αλιευτική προσπάθεια (όρια στον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες τα σκάφη βρίσκονται στα
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ανοιχτά). Διασφαλίζουν τη «διατήρηση σε βιώσιμα επίπεδα των επιπτώσεων των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα».
3. Διαχείριση του στόλου
Η διαχείριση του στόλου αποτελεί έναν τρόπο προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας,
προκειμένου να επιτευχθεί μια σταθερή και μόνιμη ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής
ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορισμένοι τρόποι επίτευξης της ισορροπίας
αυτής είναι οι εξής:
— καθορισμός του αριθμού και του τύπου των σκαφών που είναι εξουσιοδοτημένα να

αλιεύουν (π.χ. με την έκδοση αλιευτικών αδειών)·

— δημιουργία μητρώου αλιευτικού στόλου για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
αλιευτικής ικανότητας·

— εφαρμογή καθεστώτων εισόδου και εξόδου από τον αλιευτικό στόλο και μέτρα μείωσης
της συνολικής αλιευτικής ικανότητας·

— εφαρμογή μέτρων μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας και καθιέρωση επιπέδων
αναφοράς·

— υποχρέωση των κρατών μελών να αναφέρουν την ικανότητα του στόλου τους·

— εφαρμογή μέσων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) για την προσαρμογή της
αλιευτικής ικανότητας.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ανέκαθεν υποστήριζε το σεβασμό των αρχών της προφύλαξης
και της βιωσιμότητας στο ζήτημα των πόρων. Πρόσφατα, οι τροποποιήσεις που κατέθεσε
η Επιτροπή Αλιείας του Κοινοβουλίου για τα σχέδια διαχείρισης και αποκατάστασης
των ιχθυαποθεμάτων ελήφθησαν περισσότερο υπόψη από ό,τι συνέβαινε παλαιότερα.
Παραδείγματος χάριν, το 2004 δεν εγκρίθηκε καμία από τις προτάσεις τροποποίησης που
υπέβαλε το ΕΚ όσον αφορά το σχέδιο για τον γάδο. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές
ενσωματώθηκαν (τουλάχιστον εν μέρει) στο σχέδιο για τον γάδο του 2008. Συνολικά, το 80%
των τροποποιήσεων του ΕΚ στο σχέδιο αυτό έγιναν αποδεκτές είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει.
Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στα σχέδια για τον ερυθρό τόνο, του 2007 και του 2009.
Η αναθεώρηση του σχεδίου αποκατάστασης του γάδου, του 2008, ήταν η διαδικασία κατά
την οποία έγινε ο μεγαλύτερος αριθμός αλλαγών προ της έγκρισης. Ο μικρότερος αριθμός
τροποποιήσεων έγινε στο σχέδιο για τη ρέγγα Σκωτίας. Οι περισσότερες αλλαγές αφορούσαν
τα μέτρα για τον έλεγχο της προσπάθειας. Στα επτά από τα δώδεκα σχέδια που έχουν εξεταστεί
από το 2002 διεγράφησαν μεγάλα τμήματα των κεφαλαίων που αφορούσαν τον περιορισμό
της προσπάθειας. Πρόκειται για τα εξής σχέδια: (1) γάδος 2004· (2) μερλούκιος του Βορρά·
(3) μπακαλιάρος της Αυστραλίας και καραβίδα· (4) γλώσσα του Βισκαϊκού Κόλπου· (5) γλώσσα
της Δυτικής Μάγχης· (6) χωματίδα και γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας· και (7) γάδος της
Βαλτικής. Αρχικά, τα εν λόγω σχέδια περιείχαν ένα κεφάλαιο με μια σειρά από διατάξεις
(οκτώ άρθρα) που αποσκοπούσαν στη χρήση των κιλοβατημερών (kW-ημέρες) για τη ρύθμιση
της αλιευτικής προσπάθειας, καθώς και στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και ενός
καταλόγου σκαφών που θα τροφοδοτούσε την εν λόγω βάση. Το εν λόγω κεφάλαιο αφαιρέθηκε
εξ ολοκλήρου, αρχικά από το σχέδιο του γάδου του 2004 και στη συνέχεια από κάθε άλλο
σχέδιο που περιείχε τέτοιο κεφάλαιο, καθώς θεωρήθηκε ότι θα εισήγε διακρίσεις απέναντι
στα κράτη μέλη που διέθεταν μεγάλους στόλους αλιείας γάδου, σε σχέση με τα κράτη εκείνα
για τα οποία ο γάδος δεν ήταν παρά παρεμπίπτον αλίευμα. Στη θέση του κεφαλαίου που
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απαλείφθηκε, θεσπίστηκε σε κάθε σχέδιο μια σειρά από διατάξεις με σκοπό τον περιορισμό
της προσπάθειας, γεγονός που οδήγησε σε μια μεταβλητή και περίπλοκη προσέγγιση του
περιορισμού της προσπάθειας. Το σύστημα που θεσπίστηκε για το σχέδιο του γάδου του 2004
(ημέρες στη θάλασσα ανά εργαλείο) δεν κατάφερε αρχικά να μειώσει την αλιευτική προσπάθεια
και αντικαταστάθηκε, στον κανονισμό του 2008, με ένα καθεστώς περιορισμού του συνόλου
των κιλοβατημερών ανά στόλο, το οποίο έδινε ιδιαίτερη σημασία στον αντίκτυπο του κάθε
στόλου στη θνησιμότητα του γάδου.
Στις 6 Ιουλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό
(ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και
παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας. Τούτη η νέα περιφερειακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη
της τις ισχυρές βιολογικές αλληλεπιδράσεις που υφίστανται. Αυτό που κάνει είναι να θεσπίζει
σχέδιο διαχείρισης της αλιείας πολλών ειδών, συνεκτιμώντας τη δυναμική στην περιοχή
μεταξύ των αποθεμάτων γάδου, ρέγγας και παπαλίνας αλλά και τα είδη των παρεμπιπτόντων
αλιευμάτων για τα εν λόγω αποθέματα, και συγκεκριμένα τα αποθέματα ευρωπαϊκής
χωματίδας, καλκανιού, (Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta maxima) και πησσιού.
Σημαντικός αριθμός τροποποιήσεων εισήχθη επίσης στο σχέδιο για το μπακαλιάρο της
Αυστραλίας και την καραβίδα, περιλαμβανομένων αλλαγών σε σχέση με τις ρυθμίσεις
περιορισμού της προσπάθειας και τις ρυθμίσεις επιθεώρησης, παρακολούθησης και ελέγχου,
το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προτάθηκε από το ΕΚ. Μετά τα σχόλια του ΕΚ και του
Συμβουλίου, εισήχθησαν σημαντικές τροποποιήσεις οι οποίες ενίσχυσαν το σχέδιο για τον τόνο,
ενώ προστέθηκε και η υποχρέωση εκπόνησης αλιευτικών σχεδίων από τα κράτη μέλη.
Μία από τις βασικότερες διαφορές μεταξύ της πρότασης για το ευρωπαϊκό χέλι και του
κανονισμού που θεσπίστηκε ήταν η κατάργηση των εποχιακών απαγορεύσεων στην αλιεία.
Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στα σχέδια διαχείρισης του χελιού, που θα μπορούσαν να
συμπεριλάβουν τις απαγορεύσεις ως ένα από τα πιθανά εργαλεία διαχείρισης. Η Επιτροπή
Αλιείας του ΕΚ αντιτάχθηκε στις εποχιακές απαγορεύσεις και πρότεινε τη μείωση της
αλιευτικής προσπάθειας κατά το ήμισυ· τα μέτρα μείωσης της προσπάθειας ωστόσο θα
εφαρμοσθούν μόνο σε περιπτώσεις μη έγκρισης σχεδίου διαχείρισης για το χέλι.
Σε σχέση με την αλιεία ειδών βαθέων υδάτων, το ΕΚ δεσμεύεται να βελτιώσει τη βιώσιμη χρήση
των αποθεμάτων αλλά και την προστασία των οικοσυστημάτων των βαθέων υδάτων. Στις 30
Ιουνίου 2016, το ΕΚ και το Συμβούλιο συμφώνησαν ως προς την ανάγκη επανεξέτασης των
κανόνων που ισχύουν και που είχαν θεσπιστεί το 2002 από τον κανονισμό (ΕΚ) 2347/2002 του
Συμβουλίου. Στόχος είναι η θεσμοθέτηση αναθεωρημένου καθεστώτος αλιείας ειδών βαθέων
υδάτων στην ΕΕ και στα εξωτερικά ύδατα του Κεντρικού και Ανατολικού Ατλαντικού.
Carmen-Paz Martí
09/2017


	Διατήρηση των αλιευτικών πόρων
	Νομική βάση
	Στόχοι
	Επιτεύγματα
	Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


