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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ1, οι οποίες 

περιλαμβάνουν σχέδιο προγράμματος για τα πολυετή εθνικά σχέδια. Τον Μάιο του 2016, η 

Επιτροπή δημοσίευσε περίληψη των 27 πολυετών εθνικών σχεδίων υδατοκαλλιέργειας, όπου 

αναλύονταν οι κυριότεροι στόχοι και προκλήσεις του τομέα της υδατοκαλλιέργειας που 

εντόπιζαν 27 κράτη μέλη στα σχέδιά τους στο γενικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 

Η ΕΕ αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2 % του όγκου των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας 

παγκοσμίως, αλλά είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες όσον αφορά την ποιότητα και τη 

βιωσιμότητα. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η ΕΕ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να 

κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως, αλλά η παραγωγή εξακολουθεί να πρέπει να αυξηθεί για 

να καλύπτει τη ζήτηση της ΕΕ για ψάρια σε μεγαλύτερο βαθμό. Επί του παρόντος, η ζήτηση 

της ΕΕ για ψάρια καλύπτεται λίγο μόνον από την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ (10 %), ενώ το 

υπόλοιπο προέρχεται από τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ (30 %) και το 60 % εισάγεται από 

τρίτες χώρες. Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι δυνατή η αύξηση της υδατοκαλλιέργειας στην 

ΕΕ, χωρίς υποβάθμιση των προτύπων, καθώς και με διατήρηση της ποιότητας και της 

βιωσιμότητας. Προκειμένου να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό του τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να περιοριστεί ο πολύπλοκος χαρακτήρας της διοίκησης, όπως για 

άδειες, εγκρίσεις και περιβαλλοντική ανάλυση (π.χ. αντίκτυπος ή μελέτες παρακολούθησης) 

και να συσχετιστεί με το αίτημα για ασφάλεια για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και με τη 

εξασφάλιση στην αγορά της ΕΕ της δυνατότητας να καταστεί πιο ανταγωνιστική. Όσον 

αφορά τις επενδύσεις σε έρευνα, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε νέες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

ή άλλους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να επηρεάζει την 

παραγωγή προτύπων αντί να απωλέσει την αγορά προς τρίτες χώρες με χαμηλότερα πρότυπα. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο τομέας καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, αυτό θα διασφαλίσει, θα εγγυηθεί και θα αυξήσει την απασχόληση. 

Ο εισηγητής εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη της την ευκαιρία να 

αναπτύξει τις δυνατότητές της σε αυτόν τον τομέα ως πρότυπο, όχι μόνο από την άποψη της 

ποιότητας και βιωσιμότητας, αλλά επίσης και όσον αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια 

των τροφίμων. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει τις νομικές δεσμεύσεις της ΕΕ για την προστασία της φύσης, μεταξύ άλλων 

μέσω της οδηγίας για τα πτηνά, της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας-

πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική· 

2. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την παραγωγή της στον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να διατηρήσει και να ενισχύσει τις θέσεις εργασίας και 

τις δομές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ποιότητα, τη βιωσιμότητα, την 

ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και του ανθρώπου, καθώς και τις 

περιβαλλοντικές πτυχές και την πίεση στα φυσικά αλιευτικά πεδία· πιστεύει επίσης ότι 

η ΕΕ πρέπει να αναλάβει εν προκειμένω τον ρόλο του παγκόσμιου προτύπου· 

επισημαίνει ότι στην Ευρώπη η υδατοκαλλιέργεια (υδατοκαλλιέργεια ιχθύων, 

οστρακοειδών και υδρόβιων φυτών) παράγει σχεδόν το 20 % των αλιευτικών 

προϊόντων και επί του παρόντις απασχολεί άμεσα περίπου 85.000 άτομα· 

3. πιστεύει ότι απαιτούνται ισχυρότερα μέτρα για να καταστεί ο τομέας της 

υδατοκαλλιέργειας πιο αποδοτικός, οικονομικά βιώσιμος, κοινωνικά υπεύθυνος και 

φιλικός προς το περιβάλλον, που ικανοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό της ευρωπαϊκής 

ζήτησης για ψάρια και μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές· 

4. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια δεν πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω 

υπεραλίευση και ότι πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλες διασφαλίσεις προκειμένου η 

ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας να μην θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· 

5. αναγνωρίζει την κοινωνικοοικονομική σημασία της υδατοκαλλιέργειας για τις 

παράκτιες κοινότητες και τα νησιά· 

6. επισημαίνει ότι η παγκόσμια κατανάλωση ιχθύων αυξήθηκε κατά ένα τρίτο τα 

τελευταία 20 έτη και ότι η αύξηση του πληθυσμού θα εντείνει την πίεση για όλο και 

περισσότερη αλίευση· 

7. επισημαίνει ότι η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης 

για ψάρια μόνο εάν δεν αφαιρεί από τους ωκεανούς περισσότερα ψάρια απ’ όσα 

παράγει· 

8. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι 

ζωοτροφές με βάση τα ψάρια όσο και οι όλες οι υπόλοιπες ζωοτροφές προέρχονται από 

αειφόρο πηγή· 

9. υπογραμμίζει τη σημασία της καθοδήγησης όσον αφορά την τοποθεσία των νέων 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας· επισημαίνει τη σημασία του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού, κατά τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συνδυαστούν οι 

ανάγκες που προκύπτουν ανάλογα με τη χρήση, όπως η ενέργεια, οι θαλάσσιες 
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μεταφορές, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, ο τουρισμός, η αναψυχή και η διατήρηση, 

προστασία και βελτίωση της φύσης και του περιβάλλοντος· 

10. επαναλαμβάνει ότι η μείωση των φορτίων θρεπτικών ουσιών αποτελεί προϋπόθεση για 

την υδατοκαλλιέργεια· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών, του 

κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, των παραγωγών ζωοτροφών, των διαχειριστών στον 

τομέα του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών οργανώσεων· 

11. είναι πεπεισμένο ότι η αξιοποίηση διαφορετικών διεθνών εμπειριών από 

εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που είναι ορθολογικές και ενσωματωμένες στον 

τοπικό οικονομικό ιστό και η προώθηση των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, 

όπως η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, ο σεβασμός και η αξιοποίηση της 

βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο και τα επιλεγμένα βιώσιμα πρότυπα διατροφής, θα 

ενισχύσουν την υδατοκαλλιέργεια και θα βοηθήσουν όλα τα κράτη μέλη να αυξήσουν 

τη βιώσιμη παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας· επισημαίνει ότι τα παραδείγματα 

βέλτιστης πρακτικής σε άλλες περιοχές έχουν αναπτυχθεί υπό διαφορετικές πολιτικές 

και γεωγραφικές συνθήκες που δεν είναι κατ’ ανάγκην συγκρίσιμες με τις διάφορες 

συνθήκες των κρατών μελών· 

12. τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων εξακολουθεί να αποτελεί ευκαιρία 

βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών που 

δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί. 

13. τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων όχι μόνον διαδραματίζει σημαντικό 

κοινωνικό ρόλο, παρέχοντας αγροτικές θέσεις εργασίας στις φτωχότερες περιοχές, αλλά 

και περιβαλλοντικό ρόλο συμβάλλοντας στη διατήρηση πολύτιμων υγροτόπων και 

παρέχοντας ευρέος φάσματος οικοσυστημικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν κατά πολύ 

την οικονομική της αξία. 

14. πιστεύει ότι ο δρόμος προς έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα 

υδατοκαλλιέργειας είναι μέσω ανεξάρτητς επιστημονικής εκτίμησης του 

προσδιορισμού της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά την 

ανοικτή θαλάσσια καλλιέργεια, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διάθεση 

των χώρων και τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών και τη διασφάλιση της συνοχής 

με την περιβαλλοντική νομοθεσία·  

15. επικροτεί τα πρότυπα καλής συνεργασίας βάσει των συμφώνων και των λοιπών 

συμφωνιών μεταξύ των φορέων προστασίας της φύσης και του τομέα· επιδοκιμάζει τα 

θετικά παραδείγματα συνεισφορών από υδατοκαλλιέργεια για τη διατήρηση της καλής 

ποιότητας των υδάτων και των υπηρεσιών του υδάτινου οικοσυστήματος, 

αναγνωρίζοντας και αποβλέποτας στη μείωση των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να 

έχει η υδατοκαλλιέργεια στο περιβάλλον και στην ποιότητα του ύδατος· ενθαρρύνει, 

συνεπώς, την περαιτέρω καινοτομία και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ενός 

μακροπρόθεσμου αειφόρου και επικερδούς τομέα· 

16. πιστεύει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της μόλυνσης μεταξύ άγριων και 

εκτρεφόμενων ψαριών, το οποίο οδηγεί σε επικίνδυνη υποβάθμιση της θαλάσσιας 

γενετικής κληρονομιάς και συνιστά δυνητική απειλή για το οικοσύστημα· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν χάρτες προστατευόμενων 
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ειδών και οικοτόπων στην υδατοκαλλιέργεια πριν από τον καθορισμό ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να εφαρμόσουν μια οικοσυστημική προσέγγιση κατά 

τον χωροταξικό σχεδιασμό· 

18. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τυποποιημένα πρωτόκολλα για τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις υγειονομικές και 

κτηνιατρικές συνθήκες και την ασφάλεια των τροφίμων της υδατοκαλλιέργειας 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται ορθές και ανεξάρτητες 

επιστημονικές ενδείξεις για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πρακτικών 

παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μακροχρόνια επιστημονική 

παρακολούθηση που θα υπερβαίνει τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έργου· 

υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης των έργων και των μελετών και της 

στενής συνεργασίας των επιστημόνων με τους φορείς του τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργητών σε υδατοσυλλογές· 

19. θεωρεί ότι η χρήση χημικών και αντιβιοτικών στην υδατοκαλλιέργεια ενέχει κινδύνους 

για τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία  επισύρει την προσποχή στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 

29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής 

(ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”»1· 

20. τονίζει ότι στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο 

πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» διαπιστώνεται ότι η ανοσοποίηση μέσω του 

εμβολιασμού είναι μια οικονομικά συμφέρουσα παρέμβαση υγείας στο πλαίσιο της 

προσπάθειας αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής2, κάτι που ισχύει και για την 

υδατοκαλλιέργεια· 

21. επισημαίνει ότι το σχετικά υψηλότερο κόστος των διαγνωστικών μέσων, των 

εναλλακτικών αντιμικροβιακών και των εμβολίων σε σχέση με τα συνήθη αντιβιοτικά 

συνιστά δυστυχώς εμπόδιο στην αύξηση της χρήσης εμβολίων και στον βαθμό των 

εμβολιασμών, όπως ζητείται στο σχέδιο δράσης3· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 

ανακοινώνει στο σχέδιο δράσης κίνητρα για την προώθηση της χρήσης διαγνωστικών 

μέσων, εναλλακτικών αντιμικροβιακών και εμβολίων4· 

22. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την 

πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών 

με σκοπό την προστασία τόσο του τομέα της υδατοκαλλιέργειας όσο και των εγχώριων 

ειδών και οικοσυστημάτων· 

23. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να δρομολογήσει μια 

πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 

όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, γενικά, και, ειδικότερα, όσον αφορά τις διαφορές 

μεταξύ των υψηλών και ολοκληρωμένων προτύπων στην ευρωπαϊκή αγορά και εκείνων 

που απαιτούνται από τα εισαγόμενα εμπορεύματα σε τρίτες χώρες, εφιστώντας 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της 
προσέγγισης “Μία υγεία”»,  (29 Ιουνίου 2017)  COM(2017)0339. 
2 Όπ.π., σ. 15. 
3 Όπ.π., σ. 15. 
4 Όπ.π., σ. 15. 
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ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που προκαλούνται λόγω της εισόδου ιδιαίτερα 

ανθεκτικών μικροοργανισμών και της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στην Ένωση για την 

ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία· 

24. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στις αξιολογήσεις των νέων σχεδίων 

διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες 

όσον αφορά τον ρυθμό ροής και τα θρεπτικά συστατικά των εγκαταστάσεων 

υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται κατά μήκος των ποταμών και ιδίως, λόγω της 

ευπάθειας τους, των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε μεταβατικά ύδατα· 

25. υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για τη 

διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών πόρων και την προώθηση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης των υδρόβιων πόρων· 

26. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν επενδύσεις προκειμένου να αξιοποιηθεί το 

δυναμικό και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, η 

προστασία του περιβάλλοντος και η παράδοση δημοσίων αγαθών και ζητεί, ως εκ 

τούτου, αύξηση της χρηματοδότησης σχεδίων για έρευνα, καινοτομία και 

προσανατολισμό προς την ποιότητα και τη βιώσιμη παραγωγή. καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν και να μειώσουν περαιτέρω τη γραφειοκρατική 

επιβάρυνση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 

καλλιεργητών σε υδατοσυλλογές· 

27. θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένα κίνητρα 

και δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εφαρμογής ή, εφόσον απαιτείται, 

της τροποποίησης της οδηγίας 2006/88/ΕΚ προκειμένου να αυξηθεί η χρήση εμβολίων 

στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί η οικονομικά 

αποτελεσματική πρόληψη, αντιμετώπιση και εξάλειψη των ασθενειών και της 

μικροβιακής αντοχής μεταξύ των υδρόβιων ζώων, καθώς και να μεγιστοποιηθεί η 

επιβίωση, η ανάπτυξη και η αποδοτικότητα της παραγωγής των υδρόβιων ζώων· 

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην έρευνα, σε μελέτες και 

πιλοτικά έργα για καινοτόμες, μελλοντοστραφείς, περιβαλλοντικά υπεύθυνες μεθόδους 

παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων 

πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας (ICTA), της υδατοπονίας και των 

συστημάτων υδατοκαλλιέργειας με επανακυκλοφορία του νερού (RAS) που μειώνουν 

τον αντίκτυπο των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας στους οικοτόπους, τους 

πληθυσμούς άγριων ζώων και την ποιότητα των υδάτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον 

τρόπο σε μια οικοσυστημική προσέγγιση· 

29. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαχωρισμό μεταξύ της βιομηχανικής 

υδατοκαλλιέργειας και των οικογενειακών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας κατά την 

προκήρυξη επιχορηγήσεων και έργων, δεδομένου του διαφορετικού σημείου 

εκκίνησης, ευκαιριών ανάπτυξης και στόχων· 

30. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πάνω από το ήμισυ του συνόλου των 

προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που καταναλώνονται στην ΕΕ προέρχεται από 

εισαγωγές· αναγνωρίζει τη θετική επίπτωση που μπορεί να έχει η υδατοκαλλιέργεια 

στις τοπικές οικονομίες εντός της ΕΕ, καθότι θα ενισχυθεί η παραγωγή και η 

κατανάλωση τοπικών τροφίμων· 
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31. επισημαίνει με ικανοποίηση τις νέες πρωτοβουλίες σχετικά με τις χερσαίες 

υδατοκαλλιέργειες, ιδίως σε περιοχές της ΕΕ με κλειστά ύδατα· 

32. αναγνωρίζει ότι οι εγκαταστάσεις των υδατοκαλλιεργειών μπορεί να προκαλέσουν 

σημαντικές διαταραχές στους οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 

πτηνών· ζητεί την υποχρεωτική χαρτογράφηση της χωροταξικής ευαισθησίας και ΣΠΕ 

για όλα τα περιφερειακά και εθνικά σχέδια υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να 

εντοπιστούν πιθανές ζώνες υδατοκαλλιέργειας που δεν έρχονται σε αντίθεση με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ· 

33. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της υδατοκαλλιέργειας στις αστικές περιοχές, ιδίως σε 

σχέση με την υδροπονία· 

34. σημειώνει ότι, μετά την αναδιατύπωση του κανονισμού συλλογής δεδομένων, όλες οι 

θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες υποχρεούνται να συλλέγουν δεδομένα, ενώ οι 

ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων μπορούν να το πράττουν σε εθελοντική βάση· στο 

πλαίσιο αυτό, ζητεί την τυποποίηση πρωτοκόλλων. 
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