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Δυνητικές διεθνείς ενέργειες για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας

Ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ενέκρινε ένα Διεθνές 
Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας 
και άναρχης αλιείας (IPOA-IUU) το 2001 το οποίο αποτελεί πλέον τη βάση των προσπαθειών 
που καταβάλλει η πλειονότητα των χωρών και των περιφερειακών οργανώσεων για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία 
καλείται να λάβει η διεθνής κοινότητα και όλα τα κράτη υπό τις διάφορες ιδιότητές τους –
κράτος σημαίας, παράκτιο κράτος, κράτος λιμένα, κράτος αγοράς, κράτος πραγματικής 
κυριότητας, καθώς και για τους πολίτες τους. Το σχέδιο υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
κοινότητα πρέπει να ενεργήσει συλλογικά και με ενιαίο τρόπο.

Καθώς οι μηχανισμοί του διεθνούς δικαίου κινούνται αργά, η πρόοδος που έχει σημειωθεί για 
κάποια από τα μέτρα που προτάθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου πριν από μία δεκαετία είναι 
περιορισμένη. Αυτά συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας του FAO (COFI) 
το 2011. 

Αν και η ίδια η ΕΕ εργάζεται συνήθως με αργούς ρυθμούς, σημείωσε ταχύτερη πρόοδο στον 
αγώνα κατά της ΠΛΑ αλιείας σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, θεσπίζοντας το δικό της 
σχέδιο δράσης το 2002 και τον κανονισμό για την ΠΛΑ αλιεία μετά την έκθεση 
πρωτοβουλίας Aubert1 το 2007. Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει τώρα η ΕΕ είναι 
να πείσει τις άλλες χώρες του κόσμου να υιοθετήσουν παρόμοια μέτρα, καθώς επίσης να 
συνεργαστούν μαζί της για την επίτευξη ταχύτερης προόδου σε άλλες πρωτοβουλίες. 
Πλησιάζει επίσης η στιγμή της αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ, η οποία 
πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το παρόν έγγραφο εργασίας αναλύει τα μέτρα που έχουν προταθεί ή θεσπιστεί υπό την αιγίδα 
του FAO καθώς και άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες που κρίνεται σκόπιμο να προωθήσει η ΕΕ.

Πρωτοβουλίες του FAO

Ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα στο διεθνές δίκαιο για την αλιεία είναι η απόδοση 
ευθυνών στο κράτος σημαίας – πώς δηλαδή θα υποχρεωθεί το κράτος που παρέχει τη σημαία 
του να σέβεται τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης καθώς και τις διεθνείς απαιτήσεις όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια κλπ. Τα σκάφη που επιδιώκουν να αποφύγουν 
την εφαρμογή αυτών των μέτρων συχνά αλλάζουν εθνικότητα και προτιμούν σημαίες κρατών 
που δεν δύνανται ή δεν θέλουν να επιβάλλουν τους σχετικούς κανονισμούς. Μια πρώτη 
απόπειρα για την αποτροπή αυτής της πρακτικής ήταν η Συμφωνία του FAO για την 
προώθηση της συμμόρφωσης (1993) που τέθηκε σε ισχύ το 2003. Ο αρχικός, φιλόδοξος 
στόχος ήταν μια συμφωνία η οποία θα υποχρέωνε τα κράτη σημαίας να εκπληρώνουν τις 
νομικές τους υποχρεώσεις, αλλά τελικά το κείμενο που προέκυψε ήταν απλώς μια συμφωνία 
βάσει της οποίας τα κράτη υπόσχονταν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να 
ανταλλάσσουν καταλόγους με τα σκάφη τους που έχουν μήκος άνω των 24 μέτρων και 
μπορούν να αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα. Έως τον Μάρτιο του 2011 μόνον 39 κράτη
είχαν κυρώσει τη Συμφωνία. 

                                               
1 A6-0015/2007
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Το 2009, ο FAO εγκαινίασε μια νέα απόπειρα επίλυσης του προβλήματος, αυτή τη φορά 
εκπονώντας κριτήρια για την αξιολόγηση της επίδοσης των κρατών σημαίας και 
προβλέποντας μια σειρά ενεργειών κατά των σκαφών που φέρουν σημαίες κρατών και δεν 
πληρούν αυτά τα κριτήρια. Είναι σημαντικό το ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η 
επίδοση ενός κράτους σημαίας να μην αξιολογείται μόνο από το ίδιο αλλά και μέσω μιας 
διεθνούς ή πολυμερούς διαδικασίας (π.χ. από μία περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της 
αλιείας (ΠΟΔΑ) ή άλλον φορέα) σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ. Η 
διαδικασία στους κόλπους του FAO συνεχίζεται και η επόμενη τεχνική διαβούλευση έχει 
προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2011.

Η ιδέα ενός καταλόγου σκαφών φαίνεται πιο ελκυστική από την κωδικοποίηση της ευθύνης 
του κράτους σημαίας. Το 2007, η COFI συμφώνησε να αρχίσουν συζητήσεις για ένα 
παγκόσμιο κατάλογο αλιευτικών σκαφών, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα αλιευτικά 
σκάφη, τα πλοία-ψυγεία και τα βοηθητικά σκάφη, καθώς και δεδομένα για τα φυσικά 
χαρακτηριστικά τους, τους ιδιοκτήτες τους, τις άδειές τους κλπ., με έναν μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό για κάθε σκάφος ο οποίος θα το συνοδεύει για πάντα, ακόμη και μετά 
από αλλαγή ονόματος, σημαίας, ιδιοκτήτη κλπ. Η ιδέα είναι παρεμφερής με το αλιευτικό 
μητρώο της ΕΕ. Μια διαβούλευση εμπειρογνωμόνων του FAO το 2010 εισηγήθηκε ο εν λόγω 
κατάλογος να αφορά σε πρώτη φάση τα σκάφη άνω των 100 ΚΟΧ ή 24 μέτρων σε μήκος, και 
να επεκταθεί σταδιακά εντός των επόμενων οκτώ ετών ώστε να συμπεριλάβει μέχρι και τα 
σκάφη άνω των 10 ΚΟΧ ή 12 μέτρων σε μήκος, όπου και αν αλιεύουν. Η COFI αποφάσισε 
το 2011 ότι ο κατάλογος θα είχε προαιρετικό και όχι νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Για τη 
χρηματοδότηση θα χρησιμοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο τακτικός προϋπολογισμός 
του FAO, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει την ταχύτητα ή το εύρος της εφαρμογής.

Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των σκαφών μετά τον ελλιμενισμό τους είναι κρίσιμης 
σημασίας και μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του σχεδίου είναι η διαπραγμάτευση 
μιας δεσμευτικής Συμφωνίας για τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα. Η εν λόγω 
Συμφωνία βρίσκεται την περίοδο αυτή στη διαδικασία της κύρωσης προκειμένου να τεθεί σε 
ισχύ. Έως τις 17 Μαρτίου 2011 είχε υπογραφεί από 23 κράτη αλλά μόνον δύο την είχαν 
κυρώσει. Η Συμφωνία αυτή αναμένεται να βελτιώσει και το σύστημα των λιμενικών ελέγχων 
στην ΕΕ, όπου τα προβλήματα είναι ευρέως γνωστά. Το λιμάνι που αναφέρεται πιο συχνά 
από την άποψη των ανεπαρκών διαδικασιών επιθεώρησης είναι το Las Palmas de Gran 
Canaria αλλά πολλά ακόμη λιμάνια σε όλη την ΕΕ έχει διαπιστωθεί ότι επιτρέπουν 
εκφορτώσεις ΠΛΑ αλιευμάτων. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναβαθμίσουν την επίδοσή 
τους. Καθώς αυτό αποτελεί το αντικείμενο ειδικής έκθεσης (έκθεση Fraga) δεν θα αναλυθεί 
περαιτέρω. 

Τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ

Η Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται συχνά 
οικονομική, τεχνική ή άλλη βοήθεια προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως 
παράκτιων κρατών, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες εποπτείας. Στο πλαίσιο του 
προηγούμενου προγράμματος αλιευτικών συμφωνιών, η ΕΕ προσπαθούσε κατά κανόνα να 
πείσει την εκάστοτε τρίτη χώρα να δαπανήσει μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε 
δραστηριότητες εποπτείας των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με περιορισμένα αποτελέσματα 
στις καλύτερες των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τις νέες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης, 
ορισμένες χώρες συμπεριλαμβάνουν την εποπτεία στα πολυετή τομεακά τους προγράμματα.
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Οι εν λόγω προσπάθειες παραμένουν εθνικές, και η κινητικότητα των στόλων ΠΛΑ αλιείας 
επιβάλλει την εκπόνηση περιφερειακών προγραμμάτων. Το πρώτο σχέδιο περιφερειακής 
εποπτείας που χρηματοδότησε η ΕΕ ήταν ένα πιλοτικό σχέδιο στον νοτιοδυτικό Ινδικό 
Ωκεανό, το οποίο καλύπτει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) των Κομορών, της 
Μαδαγασκάρης, των Σεϋχελλών και του Μαυρίκιου και χρηματοδοτήθηκε (3,5 εκατ. Ευρώ 
από την ΕΕ) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) από το 2004 έως το 2008. 
Ακολούθησε νέο πρόγραμμα του ΕΤΑ από το 2010 έως το 2014, το οποίο διευρύνθηκε ώστε 
να συμπεριλάβει την Κένυα και την Τανζανία. Ένα άλλο πρόγραμμα στην ίδια περιοχή, 
αρχικής διάρκειας τριών ετών με έναρξη το 2007 που στη συνέχεια παρατάθηκε έως το τέλος 
του 2011, τελεί υπό τη διαχείριση της ΓΔ MARE έναντι συνολικού κόστους 10 εκατ. ευρώ. 
Καλύπτει τις ΑΟΖ των Κομορών, της Ρεουνιόν, της Μαδαγασκάρης, των Σεϋχελλών και του 
Μαυρικίου. Μεταξύ των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται οι 
ανταλλαγές δεδομένων και πληροφοριών, η κατάρτιση και οι θαλάσσιες και εναέριες 
περιπολίες. Τον Οκτώβριο του 2011 θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση αξιολόγησης.

Στην περιοχή της Υπο-περιφερειακής Επιτροπής Αλιείας (Sub-Regional Fisheries 
Commission, SRFC) στη Δυτική Αφρική (Μαυριτανία νοτίως της Σιέρρα Λεόνε, 
συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ακρωτηρίου) το ΕΤΑ χρηματοδοτεί ένα ακόμη σχέδιο 
(5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ) για την ενίσχυση των θεσμικών και λοιπών ικανοτήτων της 
μονάδας συντονισμού των δραστηριοτήτων εποπτείας (Surveillance Operations Co-ordinating 
Unit, SOCU). Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται μόλις τον Ιανουάριο 2011 μετά από μακρά 
καθυστέρηση λόγω θεσμικών προβλημάτων.

Στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ένα άλλο σχέδιο του ΕΤΑ (4 εκατ. ευρώ από την ΕΕ) 
υλοποιείται από το 2010 έως το 2014 για την ενίσχυση του αγώνα κατά της ΠΛΑ αλιείας 
μέσω της ενθάρρυνσης της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της προώθησης των 
δραστηριοτήτων από κοινού εποπτείας.

Εγκληματικές πτυχές της ΠΛΑ αλιείας

Ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες, συνήθως αυτές που αφορούν αλιεύματα υψηλής αξίας, 
διεξάγονται εν μέρει από οντότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκει η αλιεία του τόνου και η αλιεία με παρασυρόμενα απλάδια στη Μεσόγειο, η αλιεία 
του οστράκου με την ονομασία «αυτί της θάλασσας» στη Νότια Αφρική και η αλιεία του 
μαύρου μπακαλιάρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις μορφές 
αλιείας ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις αλλά οι εν λόγω εγκληματικές οργανώσεις 
είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΠΛΑ αλιείας διαπράττοντας 
ουσιαστικά περιβαλλοντικά εγκλήματα. 

Καθίσταται ολοένα πιο προφανές, ωστόσο, ότι οι εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες τόσο ανάντη όσο και κατάντη της αλιευτικής δραστηριότητας αυτής 
καθαυτής, και ότι πρακτικές που παραδοσιακά συνδέονταν με άλλες μορφές εμπορίου, 
περισσότερο συνυφασμένες με το οργανωμένο έγκλημα – ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά κλπ. – τώρα προσαρμόζονται ώστε να 
εξυπηρετούν και τις ανάγκες της ΠΛΑ αλιείας. Μέθοδοι μεταφοράς υλικών και εφοδίων, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διάθεση 
παράνομων προϊόντων στην αγορά, εμπορία ανθρώπων – όλες αυτές οι πρακτικές 
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παρατηρούνται πλέον στις αλιευτικές δραστηριότητες. 

Οι εν λόγω εγκληματικές ομάδες μπορεί να έχουν μια υποτυπώδη οργάνωση με χαλαρούς 
δεσμούς μεταξύ των μελών τους, σε αντίθεση με την επικρατούσα εικόνα για το 
«οργανωμένο έγκλημα». Ωστόσο, είναι αρκετά καλά οργανωμένες ώστε να δημιουργούν 
εταιρείες-βιτρίνα για να αποκρύπτεται η ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών των 
σκαφών που χρησιμοποιούνται στην ΠΛΑ αλιεία, να αλλάζουν διαδοχικά σημαίες κατά 
περίπτωση, να νομιμοποιούν τα έσοδά τους μέσω φορολογικών παραδείσων κλπ. Απαιτείται 
εκτεταμένη διεθνής συνεργασία ώστε να καταπολεμηθεί η τεχνογνωσία αυτού του είδους.

Είναι προφανές ότι αν και πολλές δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας ασκούνται από αλιείς ή 
αλιευτικά σκάφη που δρουν αυτόνομα, υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις στις οποίες είτε 
οι αλιείς είτε τα σκάφη ενεργούν συνεργατικά ή ακόμη και συνωμοτικά, ή στις οποίες 
καταφεύγουν στις υπηρεσίες εκπροσώπων του οργανωμένου εγκλήματος (χρηματοδότηση, 
ανεφοδιασμός στη θάλασσα, στρατολόγηση αλλοδαπών αλιέων, αποφυγή επιθεωρήσεων 
κατά την εκφόρτωση ή την εισαγωγή, χρήση εταιρειών-βιτρίνα για την απόκρυψη της 
ταυτότητας των πραγματικών ιδιοκτητών κλπ.).

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι δραστηριότητες είναι διακρατικής φύσης, 
εφαρμόζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου 
Εγκλήματος (UNTOC). Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, μια «οργανωμένη εγκληματική 
ομάδα» μπορεί να αποτελείται από τρία και πάνω άτομα, που ενεργούν από κοινού με σκοπό 
τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος. Ο ορισμός αυτός είναι εξαιρετικά ευρύς. Η UNTOC, η 
οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των νομικών κειμένων του ΟΗΕ που έχουν κυρωθεί από 
μεγάλο αριθμό κρατών, επιτρέπει τη διασυνοριακή ανάληψη δράσης και συνεργασία μεγάλου 
φάσματος εκπροσώπων φορέων επιβολής του νόμου οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα όπως 
φορολογικοί παράδεισοι, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τελωνειακή 
απάτη, εμπορία ανθρώπων και άλλα είδη εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι κυβερνήσεις είχαν έως τώρα την τάση να αντιμετωπίζουν την ΠΛΑ αλιεία ως πρόβλημα 
περιβαλλοντικής διατήρησης και διαχείρισης αποθεμάτων, αγνοώντας τις άλλες τις πτυχές. 
Πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να εναρμονιστούν 
αποτελεσματικά οι διαδικασίες επιβολής του νόμου και ποινικής δικαιοσύνης όπου αυτό είναι 
δυνατόν. Η Interpol είναι ενδεικτικά ένας από τους φορείς που θα μπορούσε να συμπράξει. 
Απαιτείται επίσης ένα σύστημα για την ανταλλαγή δικαστικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος (UNODC) πρόκειται να δημοσιεύσει μια έκθεση τον Απρίλιο σχετικά με τον 
ρόλο του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος στον αλιευτικό κλάδο και την ευάλωτη θέση 
του κλάδου έναντι των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η έκθεση θα περιλαμβάνει πολλά 
παραδείγματα, από την ΕΕ και αλλού, και πιστεύεται ότι θα προσφέρει κατευθυντήριες 
γραμμές για να ενταθούν οι προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης των εν λόγω 
εγκληματικών δραστηριοτήτων. 

Άλλες πρωτοβουλίες και ιδέες

Όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες, καθώς και οι δραστηριότητες των ΠΟΔΑ όπως 
περιγράφονται στο Έγγραφο Εργασίας 1, είναι ήδη σε εξέλιξη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 
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ακόμη και αυτές που μόλις έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν και άλλες ιδέες που πρέπει να
εξεταστούν για δράσεις που απαιτούν διεθνή συνεργασία και που θα μπορούσαν να 
προωθηθούν από την ΕΕ.

Πολλές αλλά όχι όλες οι ΠΟΔΑ έχουν αξιολογηθεί, αλλά δεν υφίσταται καμία 
υποχρέωση λήψης μέτρων βάσει των συστάσεων της αξιολόγησης. Πρέπει να 
αναπτυχθεί ένας μηχανισμός ώστε αυτές οι αξιολογήσεις να είναι υποχρεωτικές ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα και οι ΠΟΔΑ να υλοποιούν τις συστάσεις που τους γίνονται.
Η ΕΕ έγινε πρωτοπόρος παγκοσμίως μέσω του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία αλλά 
πρέπει να προβλέψει επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός θα 
τηρείται και δεν θα μείνει κενό γράμμα. Πρέπει άμεσα να αρχίσει συζητήσεις με τα 
άλλα κράτη που συνιστούν μείζονες αγορές (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα) ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν θα οδηγήσει απλώς στη διοχέτευση των 
προϊόντων της ΠΛΑ αλιείας σε άλλες αγορές. 
Τέλος, πρέπει να τεθεί υπό διαπραγμάτευση ένας παγκόσμιος μηχανισμός για την 
απαγόρευση της εμπορίας των προϊόντων της ΠΛΑ αλιείας, πιθανόν μέσω του ΠΟΕ.
Μια παγκόσμια βάση δεδομένων με το DNA των αλιευτικών αποθεμάτων, ξεκινώντας 
από αυτά που αποτελούν κυρίως στόχο της ΠΛΑ αλιείας, θα συντελέσει αποφασιστικά 
στην ταυτοποίηση των αλιευμάτων και στην καταδίκη των υπευθύνων.


