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Μέτρα των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ) κατά της 
Παράνομης Λαθραίας Άναρχης Αλιείας (ΠΛΑ)

Το Διεθνές Σχέδιο Δράσης του FAΟ (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών) του 2001 σχετικά με την ΠΛΑ αλιεία1 εκθέτει την ανάγκη καταπολέμησης της ΠΛΑ 
αλιείας στις ανοικτές θάλασσες. Οι ΠΟΔΑ, δηλαδή τα πολυμερή σώματα που είναι υπεύθυνα 
βάση του δικαίου της θάλασσας του ΟΗΕ για τη διαχείριση της αλιείας στις ανοικτές 
θάλασσες, διαδραματίζουν ως εκ τούτου κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

Στο σχέδιο, καθώς και στον επακόλουθο κανονισμό της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία2

περιλαμβάνει την αλιεία που δεν τηρεί τα σχετικά μέτρα διαχείρισης, η οποία είναι λαθραία ή 
πραγματοποιείται εκτός του οποιουδήποτε καθεστώτος διαχείρισης και με τρόπο που δεν 
συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Πλήρης ορισμός μπορεί να βρεθεί στο σχέδιο του FΑΟ.

Υφίστανται σήμερα 18 ΠΟΔΑ. Ένα δίκτυο πέντε ΠΟΔΑ για τον τόνο παρέχει παγκόσμια 
κάλυψη, για τα άλλα είδη όμως (αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα, είδη ανοικτής θάλασσας 
κλπ.) παραμένουν μεγάλα τμήματα των ωκεανών για τα οποία δεν έχουν διεθνώς συμφωνηθεί 
κάποια μέτρα για τη διαχείριση της αλιείας - η αλιεία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
ουσιαστικά αρίθμηστη με εξαίρεση τις γενικές διατάξεις του δικαίου της θάλασσας του ΟΗΕ 
ή της Συμφωνίας Περί Ιχθυακών Αποθεμάτων του ΟΗΕ (για τα κράτη που την έχουν 
κυρώσει). Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι εκείνος που καλύπτεται περισσότερο αν και 
εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα κενά. Στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό υφίσταται 
πολύ περιορισμένη κάλυψη και έτσι πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα διαπραγματεύσεις για 
τρεις νέες ΠΟΔΑ για το νότιο Ειρηνικό και το νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό που ελπίζεται ότι 
θα αρχίσουν να λειτουργούν σύντομα.

Σκιασμένα τμήματα ΠΟΔΑ με ρυθμιστική αρμοδιότητα στην αλιεία ειδών βαθέων υδάτων

                                               
1 Βλέπε ιστοσελίδα FAΟ http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργία κοινοτικού συστήματος, 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
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Source: IUCN Global Marine Programme  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Κάλυψη ΠΟΔΑ για τον τόνο (άνω) και τα είδη εκτός τόνου

Πηγή: Συνιστώμενες Βέλτιστες Πρακτικές για τις ΠΟΔΑ. Chatham House, 2007
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Το έγγραφο αυτό εργασίας εξετάζει τα διαχειριστικά μέτρα που έλαβε μια ομάδα πέντε
σημαντικών ΠΟΔΑ οι οποίες επελέγησαν για να εκπροσωπήσουν τη διαφορετικότητα των 
ΠΟΔΑ που σήμερα υπάρχουν:

 ΙCCAT - Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού (σε 
λειτουργία από το 1969)

 ΝΑFΟ - Οργανισμός Αλιείας Νοτιοδυτικού Ατλαντικού (1979)
 ΝΕΑFC - Επιτροπή Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (1982)
 CCAMLR - Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θαλασσίων Εμβίων Πόρων της 

Ανταρκτικής (1982)
 WCPFC - Επιτροπή Αλιείας Δυτικούαι Κεντρικού Ειρηνικού (2004)

Περιλαμβάνονται τόσο πολύ παλαιές ΠΟΔΑ (ΙCCAΤ) όσο και πολύ νέες (WCPFC) και 
καλύπτουν ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Ορισμένες, όπως η ΝΕΑFC έχουν μικρό αριθμό 
βιομηχανικών χωρών ενώ άλλες έχουν μεγάλες και πολύπλοκες συμμετοχές (ΙCCAT, 
WCPFC) όπου φαίνεται η ενίοτε δύσκολη δυναμική μεταξύ αναπτυγμένων και 
αναπτυσσομένων χωρών. Η αξία των καλυπτόμενων ειδών παρουσιάζει τεράστιες διαφορές 
από τα ως επί τω πλείστων μικρά πελαγικά είδη σχετικά χαμηλής αξίας (ΝΕΑFC) στα ψάρια 
πολύ υψηλής αξίας όπως ο τόνος της Παταγονίας (CCAMLR) και ο ερυθρός τόνος (ΙCCΑΤ).

Όλες οι συγκεκριμένες ΠΟΔΑ αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα με την ΠΛΑ αλιεία.

Μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας

Αφότου οι πρώτες ΠΟΔΑ άρχισαν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της ΠΛΑ 
αλιείας στην δεκαετία του '90, κατεβλήθη προσπάθεια για τη λήψη ορισμένων μέτρων.

Εντοπισμός πλοίων: Τα πλοία είναι υπεύθυνα για δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας και έτσι, 
διάφορα μέτρα αφορούν τα μεμονωμένα πλοία. Προκειμένου να υπάρξει η οποιαδήποτε 
μορφή δράσης, ένα πλοίο πρέπει να είναι εντοπίσιμο, και για το λόγο αυτό πολλά πλοία 
αποκρύπτουν την ταυτότητά τους ή αποκρύπτονται στη θάλασσα ή σε λιμένα. Ο FAO
ανέπτυξε μια τυποποιημένη σειρά προδιαγραφών για την επισήμανση και των εντοπισμό των 
αλιευτικών σκαφών. Το σύνολο των υπό εξέταση ΠΟΔΑ απαιτεί επισήμανση FAΟ για τα 
πλοία που αλιεύουν εντός των υδάτων της δικαιοδοσίας τους ή ένα ισοδύναμο σύστημα.

Νηολογημένα πλοία ή "άσπρες" λίστες: Τα πλοία που εξουσιοδοτούνται να αλιεύουν στην 
περιοχή που ρυθμίζει η ΠΟΔΑ με τα συμβαλλόμενα μέρη της ή με συνεργαζόμενα μη 
συμβαλλόμενα μέρη (συλλογικά CPC) καταχωρούνται σε ένα νηολόγιο. Πρόκειται 
ουσιαστικά για τα σκάφη για τα οποία τα CPC αναλαμβάνουν την ευθύνη. Στην περίπτωση 
που παρατηρηθεί ένα σκάφος το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι πραγματοποιεί δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας. Κατ' αυτόν τον τρόπο το σύνολο 
των ΠΟΔΑ έχουν έναν καταχωρημένο κατάλογο σκαφών το μέγεθος του οποίου διαφέρει 
όπως επίσης και η ακρίβεια και η λεπτομέρεια στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται. Επί 
παραδείγματι, ο κατάλογος CCAMLR περιλαμβάνει πλοία κάθε μεγέθους, ενώ ο κατάλογος 
ΙCCΑΤ καλύπτει μόνο τα πλοία άνω των 20 μέτρων. Ορισμένοι περιλαμβάνουν επίσης πλοία 
ψυγεία ή φορτηγά (WCPFC, ΝΕΑFC, ΙCCΑΤ). Η παρουσία ενός πλοίου στον κατάλογο δεν 
σημαίνει ότι είναι ενεργό στην περιοχή ούτε αποτελεί εγγύηση σεβασμού των κανόνων.

ΠΛΑ ή "μαύρες" λίστες: Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν τα πλοία που α) έχουν εντοπιστεί 
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να αλιεύουν στην καλυπτόμενη περιοχή χωρίς άδεια και εικάζεται ότι προβαίνουν σε ΠΛΑ 
αλιεία, β) έχουν εξουσιοδότηση αλιεύουν όμως παράνομα ή γ) εμφανίζονται στα εμπορικά 
δεδομένα ως πηγή ΠΛΑ αλιείας. Τα πλοία στη "μαύρη" λίστα αποτελούν συνήθως 
αντικείμενο αυξημένης επιτήρησης και επιθεωρήσεων και τους επιβάλλονται διάφορες 
κυρώσεις (όπως απαγόρευση χρησιμοποίησης λιμενικών διευκολύνσεων, περιλαμβανομένης 
της εκφόρτωσης των αλιευμάτων). Οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να είναι πολύ 
αποτελεσματικοί αποτρέποντας τα μεμονωμένα πλοία από την ΠΛΑ αλιεία - η ΝΕΑFC 
πιστώνει τον κατάλογό της με σημαντική μείωση της ΠΛΑ αλιείας στην περιοχή της. 
Υπάρχει μια θετική τάση για το μοίρασμα των καταλόγων ΠΛΑ μεταξύ των ΠΟΔΑ γεγονός 
που αυξάνει την χρησιμότητά του. Βασικό όμως πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία είναι αργή, 
δύσκαμπτη και πολιτικού χαρακτήρα. Οι λίστες επικαιροποιούνται μόνο κατά την ετήσια 
συνάντηση ενώ κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί το πλοίο μπορεί να έχει 
αποχωρήσει από την περιοχή ή να έχει αλλάξει όνομα ή ιδιοκτήτη. Οι αποφάσεις για τη 
συμπερίληψη στους καταλόγους λαμβάνονται από τα ίδια τα CPC που συνήθως προσπαθούν 
να μην συμπεριλαμβάνουν τα πλοία τους εις τρόπον ώστε οι κατάλογοι ΠΛΑ να περιέχουν 
ως επί τω πλείστων πλοία που δεν ανήκουν στα CPC και είναι ευκολότεροι στόχοι. Επί 
παραδείγματι ο κατάλογος ΠΛΑ της ΙCCΑΤ απαριθμεί σήμερα 24 πλοία - 21 αγνώστου 
σημαίας, ένα από τη Γουινέα και δύο από τη Βολιβία.

Εμπορικές κυρώσεις: Μόνο η ΙCCAT χρησιμοποίησε μαύρες λίστες με τη λογική της 
ευθύνης του κράτους σημαίας. Στη δεκαετία του '90 απαγόρευσε την εισαγωγή ορισμένων 
προϊόντων (ερυθρός τόνος, μεγαλόφθαλμος τόνος, ξιφίας) από τις χώρες εκείνες τη σημαία 
των οποίων έφεραν σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνταν στην περιοχή ΙCCΑΤ χωρίς 
εξουσιοδότηση. Από το 2003, οκτώ χώρες υπέστησαν απαγορεύσεις εισαγωγών. Το 
αποτέλεσμα ήταν βραχύβιο και τούτο για δύο λόγους. Τα πλοία μεταπήδησαν σε σημαία 
άλλων χωρών που δεν υφίσταντο κυρώσεις και οι χώρες που υφίσταντο τις κυρώσεις τις 
αφαιρούσαν προσχωρώντας στην ΙCCΑΤ οπότε και υπήρχε άρση των κυρώσεων. Καμία 
άλλη ΠΟΔΑ δεν ακολούθησε την προσέγγιση αυτή και η ίδια η ΙCCΑΤ την στέρησε σχεδόν 
περιεχομένου σε σημείο που σήμερα οι κυρώσεις να ισχύουν μόνο για τον μεγαλόφθαλμο 
τόνο από την Βολιβία και την Γεωργία.

Προγράμματα επιθεωρήσεων στη θάλασσα: Η επιβίβαση και η επιθεώρηση στη θάλασσα 
είναι ουσιώδες τμήμα ενός αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχου δεδομένου ότι μόνο στη 
θάλασσα μπορεί να ληφθεί μια πλήρης ιδέα για το τι συμβαίνει. Κατά τις επιθεωρήσεις στο 
λιμάνι μπορεί να λείπουν σημαντικά στοιχεία. Το σύνολο των ΠΟΔΑ επιτρέπουν στους 
επιθεωρητές ενός συμβαλλόμενου μέρους να επιβιβάζεται στα πλοία άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους μόνο όμως η NAFΟ και ΝΕΑFC απαιτούν από τα συμβαλλόμενα μέρη να 
αποστέλλουν πλοία επιθεώρησης στη θάλασσα για την αλιεία στην οποία συμμετέχουν. 
Ακολούθησε πρόσφατα η ΙCCΑΤ με τον ερυθρό τόνο.

Περιφερειακά προγράμματα παρατήρησης: Τα προγράμματα παρατήρησης δεν 
χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ΠΟΔΑ. Μόνο η ΝΑFΟ απαιτεί έναν παρατηρητή ανά 
πλοίο. Η WCPFC δημιουργεί ένα περιφερειακό πρόγραμμα για τις ανοιχτές θάλασσες της 
δικαιοδοσίας της και έχει ως στόχο κάλυψη 5% έως τα μισά του 2012. Διαφορετικά, η 
παρουσία παρατηρητών απαιτείται μόνο στα ιχθυοτροφεία και για τα γρι-γρι στο πλαίσιο της 
αλιείας ερυθρού τόνου που καλύπτει η ICCΑΤ. Μια σημαντική καινοτομία της ΙCCΑΤ είναι 
ένα πρόγραμμα παρατηρητών για τα ιχθυοτροφεία τόνου και για τα πλοία ψυγεία.
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Μέτρα κράτους λιμένα: Οι ΠΟΔΑ τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τις επιθεωρήσεις 
στο λιμάνι παρά στη θάλασσα. Τόσο η ΝΕΑFC όσο και η ΝΑFΟ απαιτούν από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να επιθεωρούν τουλάχιστον το 15% των εκφορτώσεων στους λιμένες 
τους (μόνο όμως για το κατεψυγμένο ψάρι στην περίπτωση της ΝΕΑFC) και να επιτρέπουν 
την εκφόρτωση μόνο εάν το κράτος σημαίας πιστοποιεί ότι το ψάρι έχει αλιευθεί νόμιμα. Η 
CCAMLR απαιτεί επιθεωρήσεις στους λιμένες μόνο για τον τόνο. Ενώ η ΙCCΑΤ προβλέπει 
ένα πρωτόκολλο για επιθεωρήσεις στους λιμένες που απαιτούνται μόνο στο πλαίσιο της 
αλιείας ερυθρού τόνου ή όταν πλοία που δεν έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο των 
εξουσιοδοτημένων πλοίων εισέρχονται στο λιμάνι. Η WCPFC δεν διαθέτει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις για επιθεωρήσεις στο λιμάνι, αφήνοντάς το στη διακριτική ευχέρεια του κράτους 
λιμένα.

Συστήματα τεκμηρίωσης των αλιευμάτων: Η πρώτη ΠΟΔΑ που ανέπτυξε ένα 
πιστοποιητικό δια του οποίου πιστοποιείται η νομιμότητα του αλιεύματος το οποίο θα 
ακολουθεί το αλίευμα σε όλη την πορεία του ήταν η CCAMLR που το 2000 δημιούργησε το 
Σύστημα Τεκμηρίωσης Αλιευμάτων για τον Τόνο. Η ΙCCΑΤ ανέπτυξε αργότερα παρόμοιο 
σύστημα για τον ερυθρό τόνο, τον μεγαλόφθαλμο τόνο και τον ξιφία. Οι άλλες ΠΟΔΑ δεν 
έχουν ακόμη υιοθετήσει συστήματα πιστοποίησης.

Ναύλωση πλοίου: Η πρωταρχική ευθύνη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης βαρύνει το 
κράτος σημαίας. Παρατηρείται όμως συχνά η ναύλωση αλιευτικού σκάφους από 
συμβαλλόμενο μέρος με σημαία μη συμβαλλόμενου μέρους. Το κράτος σημαίας δεν 
δεσμεύεται επομένως από τους κανόνες των ΠΟΔΑ και έτσι δεν είναι σαφές πιο κράτος είναι 
υπεύθυνο για τις δραστηριότητές του. Τόσο η ΙCCΑΤ όσο και η ΝΑFΟ προσπάθησαν να 
διευκρινίσουν τις ευθύνες του κράτους που ναυλώνει και του κράτους σημαίας. Η ΙCCΑΤ 
απαιτεί παρατηρητές στο 10% των σκαφών που ναυλώνονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος.

Μεταφόρτωση: Δεδομένης της σπανιότητας των επιθεωρήσεων στη θάλασσα και της τάσης 
να μην συμπληρώνεται με ακρίβεια το ημερολόγιο του σκάφους, οι μεταφορτώσεις στη 
θάλασσα παρέχουν τεράστιες δυνατότητες για την ΠΛΑ αλιεία. Η ΙCCΑΤ το διαπίστωσε 
πολλά χρόνια πριν και θέσπισε μια γενική απαγόρευση των μεταφορτώσεων στη θάλασσα 
εκτός από τις τράτες που μεταφορτώνουν σε καταχωρημένα πλοία ψυγεία και ενίσχυσε την 
απαγόρευσε απαιτώντας από τα πλοία ψυγεία να διαθέτουν σύστημα επιτήρησης μέσω 
δορυφόρου και την παρουσία επιθεωρητή σε αυτά. Η WCPFC απαγορεύει τις μεταφορτώσεις 
από τα γρι-γρι στη θάλασσα, τις επιτρέπει όμως όταν ένας παρατηρητής είναι παρόν στο 
πλοίο ψυγείο. Άλλες ΠΟΔΑ απαιτούν απλώς να γνωστοποιείται η μεταφόρτωση.

Δέον να σημειωθεί ότι η μορφή των μέτρων διαφέρει σε σημαντικό βαθμό. Η ΝΕΑFC και 
ΝΑFΟ που συχνά συνεργάζονται, έχουν ένα ενιαίο έγγραφο που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα 
ελέγχου και που απλώς επικαιροποιείται όταν χρειάζεται. Οι ΠΟΔΑ για την αλιεία του τόνου 
από την άλλη πλευρά, διαθέτουν πληθώρα ξεχωριστών μέτρων που είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να τηρηθούν, συχνά επικαλύπτονται και ενίοτε είναι ακόμα και αντιφατικά. Η προσέγγιση 
ΝΕΑFC/ΝΑFΟ γίνεται ευκολότερα κατανοητή.

Συζήτηση

Σημειώθηκε μια αργή αλλά πραγματική σύγκληση μεταξύ των ΠΟΔΑ σχετικά με τα μέσα 
που πρέπει να εγκριθούν για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, πολλά όμως πρέπει να 
γίνουν προκειμένου να διαθέτουν στο σύνολό τους τα πιο αποτελεσματικά κατά το δυνατόν 
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μέτρα. Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ΠΟΔΑ και να αναπτύξουν οι 
τελευταίες μια κουλτούρα ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών μαθαίνοντας η μια από τις 
εμπειρίες της άλλης.

Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι ακόμη και αν μια ΠΟΔΑ έχει εγκρίνει κάποιο μέτρο 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες, τούτο δεν σημαίνει ότι το 
μέτρο αυτό εφαρμόζεται πλήρως. Τα μεμονωμένα συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται να μην 
ανταποκρίνονται στις διάφορες ευθύνες τους όπως σημαία, λιμένας, παράκτια κράτη ή κράτη 
αγοράς (επί παραδείγματι παραλείποντας να πραγματοποιήσουν τις ορθές επιθεωρήσεις 
στους λιμένες), ή τα συμβαλλόμενα μέρη θα μπορούσαν συλλογικά να μην χρησιμοποιήσουν 
πλήρως τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να ρυθμίζονται το ένα έναντι του 
άλλου (επί παραδείγματι μη μειώνοντας την ποσόστωση υπεραλίευσης ενός συμβαλλόμενου 
μέρους).

Τέλος, η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Στο βαθμό που οι 
κυβερνήσεις δεν επιθυμούν να λάβουν όλα τα δυνατά και αναγκαία μέτρα κατά των πλοίων 
τους και άλλων τμημάτων της αλιευτικής τους βιομηχανίας, ελάχιστα θα αλλάξουν. Η 
πρόσφατη ιστορία του ερυθρού τόνου απεικονίζει την κατάσταση αυτή πλήρως. Η 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων της ΙCCΑΤ τεκμηριώνει πλήρως τις αποτυχίες των 
συμβαλλομένων μερών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της αλιείας, στο βαθμό που 
περιέγραψε τη διαχείριση εκ μέρους της ΙCCΑΤ της αλιείας ως "διεθνή ντροπή". Το τι 
συνέβαινε στον τομέα της αλιείας ήταν σαφέστατο για όλους, τα συμβαλλόμενα μέρη όμως 
έπραξαν ελάχιστα και πολύ αργά.

Τα συμβαλλόμενα μέρη γενικώς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη 
ενεργειών σε βάρος της βιομηχανίας τους. Ως εκ τούτου, η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
πλαίσιο ΠΟΔΑ είναι θεμελιώδους σημασίας. Στο βαθμό που οι αποφάσεις λαμβάνονται 
ομόφωνα, το οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ασκήσει βέτο για κάθε μέτρο που 
θεωρεί ότι είναι ενάντιο στα συμφέροντά του ή στα συμφέροντα της βιομηχανίας του. Ακόμη 
και αν οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, ενδέχεται να συναφθούν άτυπες συμφωνίες 
προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία στήριξη για την παρεμπόδιση κάποιου μέτρου. Όσο 
ισχυρότερο ή μεγάλο είναι ένα συμβαλλόμενο μέρος τόσο πιο εύκολα μπορεί να βρει την 
αναγκαία υποστήριξη. Ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της συμπεριφοράς αυτής είναι η 
πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ελάχιστες ΠΟΔΑ θέτουν τούτο σε 
εφαρμογή, ακόμη και αν επιτρέπεται η παρουσία ΜΚΟ ως παρατηρητών δεδομένου ότι οι 
συμφωνίες συνάπτονται ιδιωτικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι επιδόσεις των ΠΟΔΑ πρέπει να αξιολογηθούν από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Μερικές αξιολογήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η 
πρακτική αυτή πρέπει όμως να καταστεί υποχρεωτική και τακτική επί παραδείγματι σε 
πενταετή βάση. Η εφαρμογή του οποιουδήποτε προτεινόμενου μέτρου στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης θα έπρεπε επίσης να είναι υποχρεωτική για την ενδιαφερόμενη ΠΟΔΑ.

Το κόστος της ΠΛΑ αλιείας είναι υψηλό, έστω και αν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από 
νομισματικής πλευράς και περιλαμβάνει:

 σοβαρή σταδιακή μείωση του αποθέματος από την εντελώς ανεξέλεγκτη αλιεία·
 έσοδα που δεν συλλέγουν οι κυβερνήσεις δεδομένου ότι η αλιεία εμπίπτει στην 
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παραοικονομία·
 περιβαλλοντική βλάβη από πλοία που αγνοούν τα μέτρα διατήρησης.

Οι κυβερνήσεις ισχυρίζονται συχνά ότι ο έλεγχος και η εποπτεία στοιχίζουν και τούτο ισχύει. 
Στην περίπτωση ωστόσο μη διεξαγωγής ελέγχων και μη εξάλειψης της ΠΛΑ αλιείας, το 
κόστος για την κοινωνία θα είναι υψηλότερο.


