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Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε την πρώτη συνιστώσα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ). Συνολικά, η τρέχουσα ΚΟΑ αποσκοπεί στην προστασία των παραγωγών
και στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της αγοράς
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Βελτιώνει και ενισχύει βασικά στοιχεία της
ΚΟΑ, όπως τα πρότυπα της κοινής αγοράς, η ενημέρωση των καταναλωτών και οι
οργανώσεις παραγωγών, και εισάγει νέα στοιχεία, όπως η ενημέρωση για την αγορά.

Νομική βάση

Άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ιστορικό

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) είναι η πολιτική της Ένωσης για τη διαχείριση
της αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με παράλληλη διασφάλιση
της περιβαλλοντικής και της οικονομικής βιωσιμότητάς τους, και αποτελεί έναν από
τους πυλώνες της ΚΑΠ (3.3.1). Εφαρμοζόμενος ήδη από το 1970[1], ήταν ο πρώτος
χωριστός κανονισμός για θέματα αλιείας, αν και υπαγόμενος στο νομικό πλαίσιο
για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) (3.2.1). Συνεπώς, η ΚΟΑ για τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βασίζεται στους στόχους και τις αρχές που έχουν
καθοριστεί για τον γεωργικό τομέα και τα προϊόντα του. Σύμφωνα με τον ορισμό του
άρθρου 38 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, στα «γεωργικά προϊόντα» περιλαμβάνονται
«τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και τα προϊόντα
πρώτης μεταποιήσεως τα οποία έχουν άμεση σχέση με τα προϊόντα αυτά». Εν τω
μεταξύ, η ΚΟΑ έχει υποστεί σημαντικές αναθεωρήσεις, το 1981[2] και το 1999[3].
Το 2013, η ΚΟΑ μεταρρυθμίστηκε εκ νέου στο πλαίσιο της τελευταίας δέσμης
μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, λαμβανομένων υπόψη ορισμένων αδυναμιών
των προηγούμενων πλαισίων και της εξέλιξης των δραστηριοτήτων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας. Άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014. Ο ισχύων κανονισμός
– κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 σχετικά με την ΚΟΑ για τα προϊόντα αλιείας

[1]ΕΕ L 236 της 27.10.1970, σ. 5.
[2]ΕΕ L 379 της 31.12.1981, σ. 1.
[3]ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
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και υδατοκαλλιέργειας[4] – λαμβάνει περισσότερο ως βάση τη συσσωμάτωση, καθώς
συνδέει τις παραμέτρους που αφορούν την αφορά με τις στρατηγικές διαχείρισης.
Επιπλέον, η τρέχουσα ΚΟΑ αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θέτει το νομικό πλαίσιο
για τις οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ), τα πρότυπα εμπορίας, την ενημέρωση των
καταναλωτών και την πιστοποίηση (οικολογικά σήματα), τους κανόνες ανταγωνισμού
και την ενημέρωση για την αγορά (όπως το πλαίσιο που παρέχει το Παρατηρητήριο
Ευρωπαϊκών Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)).

Στόχοι

Η τρέχουσα ΚΟΑ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποσκοπεί στην προστασία
των παραγωγών, στην εστίαση κυρίως στους πρωτογενείς παραγωγούς (επιχειρήσεις
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) και στη σύνδεση των παραμέτρων που αφορούν την
αγορά με τα ζητήματα διαχείρισης των πόρων. Κύριοι στόχοι της ΚΟΑ είναι:
— να συμβάλει στη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων ενάλιων βιολογικών πόρων·

— να δώσει τη δυνατότητα στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας να
εφαρμόσουν την ΚΑΠ στο κατάλληλο επίπεδο·

— να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση, ιδιαίτερα των παραγωγών·

— να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη σταθερότητα των αγορών·

— να διασφαλίσει ότι η κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας
εφοδιασμού του τομέα είναι πιο ισορροπημένη·

— να βελτιώσει την ενημέρωση των καταναλωτών και να αυξήσει την
ευαισθητοποίηση μέσω της κοινοποίησης και της επισήμανσης, παρέχοντας
κατανοητές πληροφορίες·

— να συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα
που διατίθενται στις αγορές της ΕΕ με την προώθηση της βιώσιμης εκμετάλλευσης
των αλιευτικών πόρων·

— να συμβάλει στη διασφάλιση της ποικιλίας στην προσφορά προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας για τους καταναλωτές·

— να παρέχει στον καταναλωτή επαληθεύσιμες και ακριβείς πληροφορίες για την
προέλευση του προϊόντος και τον τρόπο παραγωγής του, ιδίως μέσω της ετικέτας
και της σήμανσης.

Επιτεύγματα

Ορισμένα από τα κύρια επιτεύγματα της ΚΟΑ στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας είναι τα εξής:
Α. Κοινές προδιαγραφές εμπορίας
Τα κοινά πρότυπα εμπορίας είναι κοινά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με
την ποιότητα, το μέγεθος, το βάρος, τη συσκευασία, την παρουσίαση και την

[4]ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.
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επισήμανση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για ανθρώπινη κατανάλωση,
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Συμβάλλουν στη διατήρηση προϊόντων υψηλής
ποιότητας στην εσωτερική αγορά, διευκολύνοντας το εμπόριο με βάση τις πρακτικές
θεμιτού ανταγωνισμού και συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποδοτικότητας
της παραγωγής. Μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ το 2013, τα κοινά πρότυπα της
αγοράς αναμένεται επίσης να καταστήσουν δυνατή τον εφοδιασμό της αγοράς με
βιώσιμα προϊόντα. Τα εν λόγω πρότυπα θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με
τα μέτρα διατήρησης των αποθεμάτων, π.χ. τα ελάχιστα μεγέθη εμπορίας για τα
είδη που διατίθενται στην αγορά πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή να αντιστοιχούν στα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς όσον
αφορά τη διατήρηση (3.3.2). Το 2019, η Επιτροπή παρουσίασε την αξιολόγησή της
σχετικά με τις επιδόσεις του πλαισίου προτύπων της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας.
Β. Ενημέρωση των καταναλωτών
Η ενημέρωση των καταναλωτών, τόσο η υποχρεωτική όσο και η προαιρετική,
αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων και σαφών πληροφοριών στους
καταναλωτές, ώστε να προωθηθεί η υπεύθυνη κατανάλωση. Ο νέος κανονισμός ΚΟΑ
επεκτείνει το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των υποχρεωτικών πληροφοριών
για την επισήμανση των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογείται η
χρήση των οικολογικών σημάτων, ως προαιρετικών πληροφοριών, ώστε να παρέχεται
καλύτερη ενημέρωση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τον Μάιο του 2016 και
βάσει του άρθρου 36 του κανονισμού για την ΚΟΑ, μετά από δημόσια διαβούλευση, η
Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σκοπιμότητας σχετικά με τις επιλογές για ένα σύστημα
απονομής οικολογικού σήματος σε επίπεδο ΕΕ για τα προϊόντα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας.
Γ. Οργανώσεις παραγωγών και σχέδια παραγωγής και εμπορίας
Ο νέος κανονισμός ΚΟΑ ενισχύει τις αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών
(ΟΠ) προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ως προς την επίτευξη των στόχων
της ΚΑΠ και της ΚΟΑ. Όλες οι ΟΠ πρέπει να καταρτίζουν και να υποβάλλουν
στις δημόσιες αρχές σχέδιο παραγωγής και εμπορίας (ΣΠΕ) για τη διασφάλιση της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας. Συνεπώς, τα ΣΠΕ αποτελούν βασικό και υποχρεωτικό εργαλείο της
νέας ΚΟΑ. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η ομοιογενής εφαρμογή των ΣΠΕ από
όλες τις ΟΠ, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1418/2013[5]

και υπέβαλε τη σύσταση 2014/117/ΕΕ[6]. Η προετοιμασία και η υλοποίηση των ΣΠΕ
μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΤΘΑ (3.3.4).
Δ. Ενημέρωση για την αγορά
Η Επιτροπή έχει αναπτύξει το Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών Αγορών για τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA). Πρόκειται για ένα εργαλείο συλλογής
πληροφοριών για την αγορά, το οποίο αποσκοπεί σε μια πιο διαφανή και
αποτελεσματική αγορά στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Διευκολύνει

[5]ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 40.
[6]ΕΕ L 65 της 5.3.2014, σ. 31.
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την πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
παρουσιάζει αναλύσεις της αγοράς και λειτουργεί υποστηρικτικά στη χάραξη πολιτικής.
Η βάση δεδομένων EUMOFA παρέχει δεδομένα για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, από την πρώτη πώληση
έως και την κατανάλωση, σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση. Επιπλέον, παρέχει
διαρθρωτικές πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τον κλάδο της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών,
καθώς και μελέτες.
Ε. Λήξη του καθεστώτος απόσυρσης
Το καθεστώς των τιμών απόσυρσης ήταν μέτρο παρέμβασης στην αγορά, το οποίο
έληξε με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για την ΚΟΑ. Η «τιμή απόσυρσης»
ορίστηκε ως ένα ελάχιστο σταθερό επίπεδο. Δεν ήταν δυνατή η πώληση αλιευτικών
προϊόντων στην τιμή αυτή. Αυτό το εργαλείο παρέμβασης επέτρεψε στις ΟΠ, με βάση
ορισμένα όρια στις διακυμάνσεις της αγοράς, να αποσύρουν αλιευτικά προϊόντα από
την αγορά. Ως εκ τούτου, η κατάργηση του εν λόγω καθεστώτος ενθάρρυνε τους
παραγωγούς να κάνουν προβλέψεις όσον αφορά τη ζήτηση στην αγορά κατά τον
σχεδιασμό της παραγωγής τους και να αποφεύγουν την απόσυρση προϊόντων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παράλληλα με τη μεταγενέστερη έγκριση του τροποποιημένου βασικού κανονισμού για
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) και του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και
Αλιείας, το σύστημα της ΚΟΑ αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της τελευταίας
μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Έως το τέλος του 2022, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με το αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανονισμού για την
ΚΟΑ.
Κατά τον τελευταίο κύκλο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τρέχουσας ΚΟΑ. Υποστήριζε σθεναρά την
αναθεώρησή της, ώστε να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο για έναν ακμαίο τομέα με
διατήρηση των εισοδημάτων, μεγαλύτερη σταθερότητα της αγοράς, υψηλά πρότυπα
εμπορίας και αυξημένη προστιθέμενη αξία των προϊόντων της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας.
Στις 29 Μαΐου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη βελτιστοποίηση
της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ[7]. Το Κοινοβούλιο καλούσε την
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να αναλάβουν σειρά δράσεων
για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του αλιευτικού τομέα της ΕΕ, π.χ.
τη διευκόλυνση της δημιουργίας ΟΠ, την ενίσχυση της αλιείας μικρής κλίμακας και την
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις αλιευτικές πολιτικές.
Στις 30 Μαΐου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή των
μέτρων ελέγχου για τη θέσπιση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων προς τα
κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ[8], με το οποίο ζητούσε, όλα τα εισαγόμενα
προϊόντα να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες και τα κριτήρια της ΕΕ για τα
τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της ΚΑΠ, καθώς και με τα υγειονομικά

[7]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0210.
[8]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0223.
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και εργασιακά πρότυπα, τα πρότυπα ασφάλειας των πλοίων και τα περιβαλλοντικά
πρότυπα.
Στις 15 Ιανουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία[9]. Καλούσε την Επιτροπή να ενσωματώσει τα προϊόντα αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ώστε να
ενισχυθεί η βιώσιμη αλυσίδα αξίας στον αλιευτικό τομέα. Επιπλέον, τόνιζε την ανάγκη
δράσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά, τη μείωση της σπατάλης
τροφίμων, την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων και τη βελτίωση
της επισήμανσης των τροφίμων.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[9]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
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