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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο - ο ρόλος 
της ΕΕ
(2010/2210(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα και τη δήλωση του Ρίο για το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη, που εγκρίθηκαν στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 
το περιβάλλον και την ανάπτυξη τον Ιούνιο του 1992,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοικτή θάλασσα, που εγκρίθηκε κατά την 
27η σύνοδο της διάσκεψης του FAO τον Νοέμβριο του 1993 («συμφωνία για την 
προώθηση της τήρησης»),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1995 για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον 
αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως 
μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων («συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα 
αποθέματα ιχθύων» - UNFSA, Αύγουστος 1995),

– έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς του FAO για την υπεύθυνη αλιεία, που 
εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από τη διάσκεψη του FAO,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφόρηση, τη συμμετοχή του 
κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα («σύμβαση του Aarhus»),

– έχοντας υπόψη το διεθνές σχέδιο δράσης του FAO για την πρόληψη, την αποτροπή και 
την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (IPOA-IUU), που εγκρίθηκε 
από το Συμβούλιο του FAO τον Ιούνιο του 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο κοινοτικής δράσης για 
την εξάλειψη της παράνομης αλιείας, καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων, του Μαΐου του 2002 (COM(2002)0180),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της παγκόσμιας διάσκεψης για την αειφόρο ανάπτυξη, που 
πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ από τις 26 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 
2002,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή 
του σχεδίου κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας καθώς και της 
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αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής 
και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας («κανονισμός για την ΠΛΑ 
αλιεία»)2, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου της 
29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών 
εκτός των υδάτων της Κοινότητας («κανονισμός για τις άδειες αλιείας»)3 και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί 
θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής («κανονισμός για τον έλεγχο τήρησης»)4,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του FAO σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος 
λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
αλιείας (PSMA), η οποία εγκρίθηκε κατά την 36η σύνοδο της διάσκεψης του FAO, που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2011 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την 
Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC) σχετικά με το 
διακρατικό οργανωμένο έγκλημα στον αλιευτικό κλάδο,

– έχοντας υπόψη την επικείμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο 
ανάπτυξη (UNCSD), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία τον Ιούνιο του 2012,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71% του πλανήτη Γη καλύπτεται από ωκεανούς, οι οποίοι 
δεσμεύουν 16 φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από τα ηπειρωτικά εδάφη και 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο όσον αφορά το κλίμα και τα έμβια συστήματα 
ολόκληρου του πλανήτη, παρέχοντας ταυτόχρονα τρόφιμα, μέσα βιοπορισμού, ενέργεια 
και οδούς μεταφοράς σε σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία έχει αναφερθεί 
ότι αντιστοιχεί σε 11 έως 26 εκατομμύρια τόνους ιχθύων ετησίως, ποσότητα που 
ισοδυναμεί με τουλάχιστον το 15% των παγκόσμιων αλιευμάτων, καθιστώντας αδύνατη 
τη βιώσιμη διαχείριση της εκμετάλλευσης των παγκόσμιων θαλάσσιων πόρων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που εγκρίθηκε κατά τη 10η διάσκεψη των 
συμβαλλόμενων μερών στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα, που πραγματοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2010 στη Nagoya, θέσπισε τη διεθνή υποχρέωση να μειωθεί τουλάχιστον 
κατά το ήμισυ η απώλεια της βιοποικιλότητας έως το 2020,

                                               
1 ΕΕ C 287E της 29.11.2007, σ. 502.
2 ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
3 ΕΕ L286 της 29.10.2008, σ. 33.
4 ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί φιλοξενούν το 90% των ενδιαιτημάτων ειδών 
χλωρίδας και πανίδας της Γης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των ωκεανών του πλανήτη βρίσκονται εκτός 
εθνικής δικαιοδοσίας, ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες πολιτικές οι οποίες να διέπουν τα 
διεθνή ύδατα (ανοικτή θάλασσα), ενώ οι νομοθεσίες είναι επί του παρόντος ετερόκλητες 
και βασίζονται κυρίως σε αρχές του 17ου αιώνα για την ελευθερία των θαλασσών, 
αγνοώντας πολλές από τις περιβαλλοντικές αρχές που εφαρμόζονται εδώ και πολύ καιρό 
στα χερσαία εδάφη και την ατμόσφαιρα,

1. πιστεύει ότι η ΠΛΑ αλιεία αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη 
βιοποικιλότητα των ωκεανών·του πλανήτη·

2. θεωρεί ότι η νέα δέσμη μέτρων ελέγχου της ΕΕ, η οποία αποτελείται από τον κανονισμό 
για την ΠΛΑ αλιεία, τον κανονισμό για τον έλεγχο τήρησης και τον κανονισμό για τις 
άδειες αλιείας1, συνιστά μια ολοκληρωμένη ομάδα μέσων για την καταπολέμηση αυτής 
της μάστιγας των ωκεανών, καθώς καθορίζει τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας, του 
παράκτιου κράτους, του κράτους λιμένα και του κράτους αγοράς όσον αφορά τόσο τα 
κράτη μέλη της ΕΕ όσο και τρίτες χώρες·

3. επιμένει ότι η Επιτροπή και οι αρχές ελέγχου στα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν επαρκείς 
πόρους (ανθρώπινους, οικονομικούς, τεχνολογικούς) προκειμένου να εφαρμοστούν 
πλήρως οι κανονισμοί αυτοί, και ότι δεν θα πρέπει να αποφεύγουν να προσδιορίζουν και 
να επιβάλλουν τα συμφέροντα της ΕΕ, όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς διακυβεύεται η 
αξιοπιστία της ΕΕ·

4. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσιες αξιολογήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής
(ΚΑΠ)·

5. θεωρεί ότι, δεδομένης της υψηλής κινητικότητας των ιχθυαποθεμάτων, των αλιευτικών 
στόλων και των κεφαλαίων στα οποία βασίζονται οι στόλοι αυτοί, καθώς και του 
παγκόσμιου χαρακτήρα των αγορών αλιευτικών προϊόντων, η ΠΛΑ αλιεία μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο μέσω της διεθνούς συνεργασίας·

6. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι περιορισμοί του παρελθόντος όσον αφορά την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή των κανονισμών στους ωκεανούς έχουν αρθεί σε 
μεγάλο βαθμό χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, και ότι ο καθοριστικός παράγοντας για 
την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σήμερα έγκειται πρωτίστως στην πολιτική βούληση 
των κυβερνήσεων να δράσουν·

7. θεωρεί ότι η βελτίωση της διαφάνειας σε όλες τις πτυχές του κλάδου της αλιείας και των 
δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης συμφωνίας επί διεθνών 
κριτηρίων για τον προσδιορισμό της πραγματικής ιδιοκτησίας των σκαφών, είναι ζωτικής 
σημασίας·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τη χρηματοδοτική και 

                                               
1 Κανονισμοί αριθ. 1005/2008, 1006/2008 και 1224/2009 του Συμβουλίου.
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τεχνική στήριξή τους προς προγράμματα εποπτείας στα ύδατα αναπτυσσόμενων χωρών, 
δίνοντας προτεραιότητα σε περιφερειακά και όχι σε διμερή προγράμματα·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει τη συμφωνία του FAO σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνει το κράτος λιμένα, τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων 
και τη συμφωνία του FAO για την προώθηση της τήρησης στον κατάλογο των μέσων που 
πρέπει να εφαρμόζονται για να είναι μια χώρα επιλέξιμη να υπαχθεί στο «σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων συν» (ΣΓΠ+), το οποίο αναθεωρείται επί του παρόντος·

10. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει τους παρακάτω στόχους στις περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) στις οποίες συμμετέχει:

• για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
ΠΟΔΑ, δημιουργία μητρώων αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των 
σκαφών υποστήριξης, που είναι εξουσιοδοτημένα να αλιεύουν, καθώς και καταλόγων 
σκαφών που προσδιορίζονται ως σκάφη που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία (μαύρες 
λίστες), τα οποία θα ενημερώνονται συχνά, θα δημοσιεύονται σε ευρεία κλίμακα και 
θα συντονίζονται από τις ΠΟΔΑ·

• ενίσχυση του ρόλου των επιτροπών συμμόρφωσης των ΠΟΔΑ ώστε να εξετάζουν τις 
επιδόσεις των συμβαλλόμενων μερών και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις·

• επέκταση του καταλόγου των συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα 
συμβαλλόμενα μέρη ως κράτη σημαίας, παράκτια κράτη, κράτη λιμένα και κράτη 
αγοράς στο πλαίσιο των μεμονωμένων ΠΟΔΑ·

• θέσπιση κατάλληλων επιθεωρήσεων και προγραμμάτων παρατήρησης εν πλω·

• απαγορεύσεις των μεταφορτώσεων εν πλω·

• ανάπτυξη συστημάτων δικαιολογητικών για τα αλιεύματα, ξεκινώντας από τα 
σημαντικότερα είδη σε κάθε ΠΟΔΑ·

• υποχρεωτικές και τακτικές αξιολογήσεις των επιδόσεων των επιμέρους ΠΟΔΑ, με 
απαίτηση ανάληψης δράσης βάσει των συστάσεων·

11. ζητεί την επείγουσα διεύρυνση του δικτύου των ΠΟΔΑ ώστε να καλύπτουν όλες τις 
αλιευτικές δραστηριότητες και περιοχές ανοικτής θάλασσας, είτε μέσω της ίδρυσης νέων 
ΠΟΔΑ είτε μέσω της επέκτασης της εντολής των υφιστάμενων· πιστεύει ότι, δεδομένου 
του παγκόσμιου χαρακτήρα της ΠΛΑ αλιείας, είναι απαραίτητη η σημαντική ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των ΠΟΔΑ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τις 
κυρώσεις κατά σκαφών και συμβαλλόμενων μερών και άλλα ζητήματα·

12. στηρίζει πλήρως την τρέχουσα πρωτοβουλία του FAO για την ανάπτυξη, το συντομότερο
δυνατό, ενός παγκόσμιου καταλόγου αλιευτικών σκαφών, ο οποίος θα είναι υποχρεωτικός 
και θα περιλαμβάνει σκάφη άνω των 10 ΚΟΧ·

13. ενθαρρύνει την ταχεία ανάπτυξη ενός συστήματος για την αξιολόγηση των επιδόσεων 
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των κρατών σημαίας που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη στον FAO ως μέσου για 
την άσκηση πίεσης στα κράτη που δεν εκπληρώνουν τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις 
τους· προτρέπει να βρεθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την επιβολή κυρώσεων 
στα κράτη που δεν διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που πλέουν υπό τη σημαία τους τηρούν 
όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις·

14. πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών, με σκοπό τη διενέργεια ανεξάρτητων αξιολογήσεων σχετικά με τις επιδόσεις τόσο 
των κρατών σημαίας όσο και των ΠΟΔΑ·

15. υπογραμμίζει ότι η έννοια της ευθύνης του κράτους αγοράς πρέπει να αναπτυχθεί 
πληρέστερα ως ένα μέσο για να κλείσουν οι αγορές σε προϊόντα ΠΛΑ αλιείας· πιστεύει 
ότι η ΕΕ πρέπει να συζητήσει επειγόντως με άλλα σημαντικά κράτη αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Κίνας, τον τρόπο 
ανάπτυξης διεθνών νομικών μέσων που θα μπορούσαν να θέσουν τέλος στο εμπόριο 
προϊόντων ΠΛΑ αλιείας, ενδεχομένως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ)·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος 
πιστοποίησης αλιευμάτων·

17. επικροτεί την πρόσφατη έκθεση σχετικά με τον ρόλο του διακρατικού οργανωμένου 
εγκλήματος στον αλιευτικό κλάδο, που εκπόνησε πρόσφατα το Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC), και τις 
εξηγήσεις που παρέχονται σε αυτήν για τον τρόπο με τον οποίο ομάδες του οργανωμένου 
εγκλήματος επεκτείνουν την επιρροή τους στον κλάδο της αλιείας, συμπεριλαμβανομένου 
και σε ανάντη δραστηριότητες (παροχή σκάφους και πληρώματος, ανεφοδιασμός κ.λπ.) 
και σε κατάντη δραστηριότητες (εμπορία, ναυτιλία)·

18. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η εμπορία 
ανθρώπων, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά, η 
διακίνηση κλοπιμαίων, η φοροδιαφυγή και η τελωνειακή απάτη, στις οποίες καταφεύγουν 
όσοι ασκούν ΠΛΑ αλιεία·

19. υποστηρίζει πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης του UNODC, συμπεριλαμβανομένων της 
επέκτασης της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της διερεύνησης εγκληματικών 
δραστηριοτήτων στη θάλασσα, της βελτίωσης της διαφάνειας σχετικά με την ιδιοκτησία 
και τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών, και της αποθάρρυνσης της πώλησης 
αλιευτικών σκαφών σε εταιρείες των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν μπορούν να 
εντοπιστούν·

20. σημειώνει ότι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα 
είναι μία από τις ευρύτερα επικυρωμένες συνθήκες, η οποία υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να συνεργάζονται μεταξύ τους όσον αφορά τις έρευνες, τις διώξεις 
και τις δικαστικές διαδικασίες σε υποθέσεις διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές συνέργειες για την καταπολέμηση της 
ΠΛΑ αλιείας·

21. πιστεύει ότι η ΠΛΑ αλιεία πρέπει να καταστεί ένας από τους τομείς κορυφαίας 
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προτεραιότητας για την Ιντερπόλ, με την παροχή πόρων και την ανάθεση ερευνητικών 
αρμοδιοτήτων στον εν λόγω οργανισμό για την παρακολούθηση και την καταπολέμηση 
διακρατικών εγκληματικών πτυχών της ΠΛΑ αλιείας·

22. επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει να καταστεί η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών 
ζήτημα προτεραιότητας στην επόμενη παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο 
ανάπτυξη, που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία το 2012, κατά την 30ή επέτειο της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο FAO ενέκρινε το 2001 ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας 
και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, ένα ζήτημα που αποτελεί έκτοτε δεδηλωμένη προτεραιότητα της 
διεθνούς κοινότητας.

Η ΠΛΑ αλιεία υπονομεύει τις προσπάθειες για τη διατήρηση και τη διαχείριση των 
ιχθυαποθεμάτων σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες. Αντιμέτωπες με την ΠΛΑ αλιεία, οι 
εθνικές και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας μπορεί να μην επιτυγχάνουν τους 
στόχους διαχείρισης. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στην απώλεια τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και 
μακροπρόθεσμων κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών και σε αρνητικές επιπτώσεις στην 
επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΠΛΑ αλιεία μπορεί να οδηγήσει 
στην κατάρρευση μιας αλιευτικής δραστηριότητας ή στη σοβαρή παρεμπόδιση των προσπαθειών 
για την αποκατάσταση αποθεμάτων που έχουν ήδη εξαντληθεί. Τα υφιστάμενα διεθνή μέσα για 
την αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας δεν είναι αποτελεσματικά λόγω έλλειψης πολιτικής 
βούλησης, προτεραιοτήτων, ικανοτήτων και πόρων για την επικύρωσή τους ή την προσχώρηση 
σε αυτά και την εφαρμογή τους. (Σχέδιο δράσης 2001 του FAO, πρώτη παράγραφος).

Έχει σημειωθεί μια ορισμένη πρόοδος σε συγκεκριμένους τύπους αλιείας ή από ορισμένες 
χώρες. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές η δήλωση αυτή είναι τόσο αληθής όσο όταν γράφτηκε, 
δηλαδή εξακολουθούν να είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμη.

Λόγω της ίδιας της φύσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η κλίμακα της ΠΛΑ αλιείας 
είναι αδύνατον να εκτιμηθεί με οποιαδήποτε ακρίβεια, αλλά είναι γνωστό ότι είναι πολύ 
μεγάλη. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη1, αντιστοιχεί σε 11 έως 26 εκατομμύρια τόνους 
ιχθύων ετησίως. Ακόμη και το κάτω άκρο αυτού του εύρους ισοδυναμεί με το 15% των 
θαλάσσιων αλιευμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, 
καθώς συνιστά τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αγορά αλιευτικών προϊόντων και μία από τις 
μεγαλύτερες αλιευτικές δυνάμεις.

Οι πρόσφατοι κανονισμοί για την ΠΛΑ αλιεία και για τον έλεγχο τήρησης (κανονισμοί 
1005/2008 και 1224/2009 του Συμβουλίου αντίστοιχα) παρέχουν στην ΕΕ ισχυρά και 
πρωτοποριακά μέσα για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, καθορίζοντας υποχρεώσεις και 
δυνατότητες τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τρίτες χώρες ως κράτη σημαίας, παράκτια 
κράτη, κράτη λιμένα και κράτη αγοράς. Ωστόσο, είναι σαφές ότι τα μέσα αυτά δεν μπορούν 
μεμονωμένα να εξαλείψουν την ΠΛΑ αλιεία. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ωκεανών του 
πλανήτη –περίπου τα δύο τρίτα– βρίσκεται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, είναι σαφές ότι οι 
εθνικές προσπάθειες και η περιφερειακή συνεργασία δεν αρκούν. Αυτή η μάχη μπορεί να 
κερδηθεί μόνο μέσω της συνεργατικής δράσης της παγκόσμιας κοινότητας.

Τα δύο έγγραφα εργασίας παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η διεθνής κοινότητα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και 

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal 
Fishing (Εκτίμηση της έκτασης της παράνομης αλιείας παγκοσμίως). PLoS ONE 4(2): e4570. 
doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ). Η έκθεση διατυπώνει 
συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τα όσα θα πρέπει να προωθήσει και να προτείνει η ΕΕ 
στα κατάλληλα φόρουμ.

Το κυρίαρχο θέμα της διαφάνειας

Η ΠΛΑ αλιεία διευκολύνεται από την έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες, οι οποίες 
αποκρύπτονται με πρόφαση την «εμπιστευτικότητα» και την «ιδιωτικότητα». Ένα θέμα που 
επανέρχεται επανειλημμένα σε πολλές αναλύσεις για την ΠΛΑ αλιεία είναι η έλλειψη 
διαφάνειας σχετικά με τις ονομασίες των σκαφών και την ταυτότητα των πραγματικών 
ιδιοκτητών τους. Είναι σαφές ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα αδίστακτων φορέων 
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αυτή η 
αδιαφάνεια εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, από την 
απόκρυψη από τα μέλη του πληρώματος της ονομασίας του σκάφους για να αποφευχθεί η 
ταυτοποίηση εν πλω, έως το δίκτυο εταιρειών βιτρίνα σε ορισμένες χώρες που αποκρύπτουν 
το όνομα του ιδιοκτήτη του σκάφους ή τα μη συμμορφούμενα κράτη σημαίας που αρνούνται 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Απαιτείται ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τη βελτίωση 
της διαφάνειας.

Η ΕΕ ως παράδειγμα προς μίμηση

Με τη νέα νομοθεσία της, η ΕΕ έχει οπλιστεί, στα χαρτιά, με ισχυρά μέσα για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Η ΕΕ, προκειμένου να πείσει άλλα κράτη να αναλάβουν 
επίσης δράση, πρέπει η ίδια να είναι άμεμπτη. Δεν πρέπει να καταχωρίζει μόνο μη κοινοτικά 
σκάφη στον κατάλογο ΠΛΑ αλιείας ή μόνο τρίτες χώρες ως μη συνεργαζόμενα κράτη. Δεν 
πρέπει να διστάζει να καταχωρίζει κοινοτικά σκάφη ή να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη 
που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), ακόμη και εάν 
είναι δύσκολο, από πολιτικής άποψης, να κατονομάζει και να εκθέτει ένα κράτος μέλος 
επειδή δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
λάβουν επαρκείς πόρους για την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών αυτών.

Από το 2003 έως το 2006 η Επιτροπή δημοσίευε πίνακες με τις επιδόσεις των κρατών μελών 
όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να 
επαναληφθεί, προς όφελος της διαφάνειας και των ίσων όρων ανταγωνισμού.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί, μέσω διάφορων κονδυλίων του προϋπολογισμού, αρκετά προγράμματα 
εποπτείας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να επεκταθεί και να 
συντονιστεί με παρόμοια προγράμματα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Τα περισσότερα 
διεθνή μέσα, όπως η συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα, η 
συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων και η συμφωνία του FAO για την 
προώθηση της τήρησης, περιέχουν διατάξεις για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων 
χωρών και η ΕΕ θα μπορούσε να εργαστεί βάσει αυτών.

Ένα απλό αλλά σημαντικό μέτρο που θα μπορούσε να λάβει μονομερώς η ΕΕ για τη 
βελτίωση της διαφάνειας είναι να δημοσιοποιεί τα ονόματα των ιδιοκτητών των αλιευτικών 
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σκαφών της ΕΕ και τις άδειες που διαθέτουν.

Πρωτοβουλίες σε διεθνείς οργανισμούς

Οι υφιστάμενες ΠΟΔΑ διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά την προσέγγισή τους στην ΠΛΑ 
αλιεία και τα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που χρησιμοποιούν για 
την καταπολέμησή της. Η ΕΕ μπορεί να προωθήσει πολλά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να 
περιορίσουν, άμεσα και έμμεσα, την ΠΛΑ αλιεία:

 νέες ΠΟΔΑ ή επεκτάσεις των εντολών των υφιστάμενων, ώστε να καλυφθούν τομείς 
και είδη που δεν ρυθμίζονται επί του παρόντος·

 μητρώα αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών υποστήριξης, που 
είναι εξουσιοδοτημένα να αλιεύουν, και κατάλογοι σκαφών που προσδιορίζονται ως 
σκάφη που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία (μαύρες λίστες) για όλες τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ΠΟΔΑ, τα οποία θα 
ενημερώνονται συχνά, θα δημοσιεύονται σε ευρεία κλίμακα και θα συντονίζονται από 
τις ΠΟΔΑ·

 ενισχυμένες επιτροπές συμμόρφωσης ώστε να εξετάζουν τις επιδόσεις των 
συμβαλλόμενων μερών και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις·

 εκτεταμένα μέτρα για τα κράτη σημαίας, τα παράκτια κράτη, τα κράτη λιμένα και τα 
κράτη αγοράς εντός μεμονωμένων ΠΟΔΑ·

 επιθεωρήσεις και προγράμματα παρατήρησης εν πλω·
 απαγορεύσεις των μεταφορτώσεων εν πλω·
 συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα, ξεκινώντας από τα σημαντικότερα είδη 

σε κάθε ΠΟΔΑ·
 υποχρεωτικές και τακτικές αξιολογήσεις των επιδόσεων των επιμέρους ΠΟΔΑ, οι 

οποίες θα διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα όπως τα Ηνωμένα Έθνη, με απαίτηση 
ανάληψη δράσης βάσει των συστάσεων.

Τέλος, οι περισσότερες από αυτές τις ιδέες πρέπει να εφαρμοστούν (ή τουλάχιστον να 
αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού) μεταξύ των ΠΟΔΑ, δεδομένου του παγκόσμιου 
χαρακτήρα της αλιείας. Εργαζόμενη στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ, η ΕΕ θα μπορούσε ταυτόχρονα 
να υποστηρίξει τρέχουσες παγκόσμιες πρωτοβουλίες (από τον FAO για παράδειγμα), καθώς 
και να προτείνει νέες:

 προώθηση, τόσο από οικονομικής όσο και από πολιτικής πλευράς, του παγκόσμιου 
καταλόγου αλιευτικών σκαφών, ο οποίος πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός και να 
συμπεριλάβει όλα τα σκάφη (και τα σκάφη υποστήριξης) άνω των 10 ΚΟΧ ή των 
12 μέτρων το συντομότερο δυνατόν·

 ενθάρρυνση της ταχείας ανάπτυξης ενός συστήματος για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των κρατών σημαίας·

 ενθάρρυνση της επικύρωσης ή της προσχώρησης κρατών σε διεθνή νομικά μέσα για 
την αλιεία (συμφωνία για την προώθηση της τήρησης, συμφωνία για τα μέτρα που 
λαμβάνει το κράτος λιμένα, συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα 
ιχθύων), για παράδειγμα μέσω της προσθήκης τους στον κατάλογο των μέσων που 



PE464.787v01-00 12/14 PR\866180EL.doc

EL

πρέπει να εφαρμόζονται για να είναι μια χώρα επιλέξιμη να υπαχθεί στο «σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων συν» (ΣΓΠ+)1 (αναθεωρείται επί του παρόντος)·

 δημιουργία παγκόσμιας βάσης δεδομένων γενετικού υλικού από ιχθυαποθέματα η 
οποία θα επιτρέπει να ταυτοποιείται το είδος και το απόθεμα από το οποίο 
προέρχονται τα αλιευτικά προϊόντα.

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

O κανονισμός της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία είναι μια εξαιρετικά καλή πρωτοβουλία, αλλά για 
να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, πρέπει να υποστηριχθεί από άλλες μεγάλες 
αγορές αλιευτικών προϊόντων και, εντέλει, από τη διεθνή κοινότητα συνολικά. Εάν μόνο η 
ΕΕ αρνείται να δεχθεί τα προϊόντα της ΠΛΑ αλιείας, τότε αναπόφευκτα θα βρεθούν άλλες 
αγορές γι’ αυτά. Είναι ύψιστης σημασίας οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Κίνα, μεταξύ άλλων, να 
αναλάβουν επίσης δράση για την εξάλειψη των εισαγωγών προϊόντων ΠΛΑ αλιείας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει μια ισχυρή διπλωματική πρωτοβουλία με τα σημαντικότερα 
κράτη αγοράς, προκειμένου να συζητήσουν τα μέτρα που μπορούν να λάβουν για τις αγορές 
τους, καθώς και τις πιθανές δράσεις που μπορούν να αναληφθούν σε πολυμερές και 
παγκόσμιο επίπεδο.

Άλλη μία σχετική δυνατότητα για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας θα ήταν να επεκταθεί 
σημαντικά η χρήση των πιστοποιητικών αλιευμάτων για τα προϊόντα που εισέρχονται στο 
διεθνές εμπόριο. Δύο ΠΟΔΑ έχουν ήδη εγκρίνει συστήματα αυτού του είδους και η ΕΕ θα 
πρέπει να προωθήσει τα πιστοποιητικά ως γενικό μέσο για την καταπολέμηση του εμπορίου 
προϊόντων ΠΛΑ αλιείας. Ο απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου 
συστήματος πιστοποιητικών αλιευμάτων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία 
εμπορικών φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς 
θα μπορούσαν χώρες να επιχειρηματολογήσουν υπέρ του εμπορίου προϊόντων ΠΛΑ αλιείας, 
ωστόσο, όταν προτάθηκε αρχικά ο κανονισμός για την ΠΛΑ αλιεία, εκφράστηκαν ισχυρές 
αντιρρήσεις στην ΕΕ.

Πτυχές οργανωμένου εγκλήματος της ΠΛΑ αλιείας

Οι περισσότερες από τις παραπάνω προτάσεις συνιστούν τυπικές πτυχές της χρηστής 
διαχείρισης της αλιείας οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια 
και, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές, εφαρμόζονται ήδη με τη μία ή την άλλη μορφή. Ένα 
σχετικά νέο στοιχείο είναι η συνειδητοποίηση της συμμετοχής εγκληματικών ομάδων στην
ΠΛΑ αλιεία. Αυτή η συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή κλασικών 
εγκληματικών συμμοριών στις αλιευτικές δραστηριότητες, αλλά συχνότερα αφορά την 
υιοθέτηση ορισμένων από τις τεχνικές τους προς στήριξη της αλιείας, όπως η εμπορία 
ανθρώπων, η καταναγκαστική εργασία, η φοροδιαφυγή, η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, η τελωνειακή απάτη, η διαφθορά, η διακίνηση κλοπιμαίων 
κ.λπ.

Μια νέα έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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Ναρκωτικών και του Εγκλήματος1 εξετάζει τον βαθμό στον οποίο η παγκόσμια αλιευτική 
βιομηχανία είναι ευάλωτη σε δραστηριότητες αυτού του είδους και περιγράφει με πολύ 
μελανά χρώματα την επέκταση στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος στην αλιεία, στην 
ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτά τα εγκληματικά στοιχεία μπορούν να είναι πολύ καλά οργανωμένα, να χρησιμοποιούν 
προηγμένες τεχνικές όπως οικονομικούς και φορολογικούς παραδείσους για να αποκρύπτουν 
την ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών, ή να χρησιμοποιούν νηολόγια χωρών σημαίας 
που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την επιβολή 
της νομοθεσίας. Οι ομάδες αυτές μπορούν να είναι μεγάλες και σύνθετες σε ορισμένες 
περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας στόλους αλιευτικών σκαφών που μοιράζονται τα ίδια δίκτυα 
προμήθειας και τις ίδιες οδούς διανομής και εμπορίας, συχνά μέσω της νομιμοποίησης των 
παράνομων αλιευμάτων. Τα αλιευτικά σκάφη χρησιμοποιούνται επίσης κατά καιρούς για 
λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων ή ακόμη και για τη μεταφορά τρομοκρατών. Οι 
σύνδεσμοι μεταξύ αλιευτικών και εγκληματικών ομάδων επεκτείνονται και βαθαίνουν.

Η έκθεση διατυπώνει αρκετές συστάσεις που αξίζει να υποστηριχτούν από την ΕΕ, ορισμένες 
από τις οποίες καλύπτονται από προηγούμενες ιδέες:

 βελτίωση των διερευνητικών ικανοτήτων για τις δραστηριότητες οργανωμένου 
εγκλήματος εν πλω, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του συντονισμού των 
πολλών διαφορετικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου που συμμετέχουν (τελωνεία, 
οικονομικό έγκλημα, λαθρεμπόριο ναρκωτικών κ.λπ.)·

 βελτίωση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων, προκειμένου να 
αποκαλύπτονται εγκληματικές δραστηριότητες και να μειώνονται τα κέρδη από αυτές·

 παρακολούθηση ή, κατά προτίμηση, απαγόρευση της πώλησης μεταχειρισμένων 
αλιευτικών σκαφών σε εταιρείες των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν μπορούν 
να εντοπιστούν, τα οποία νηολογούνται σε κράτη με σημαίες μη συμμόρφωσης·

 βελτίωση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών και των 
αλληλεπιδράσεών τους με εμπορικά πλοία.

Εν συντομία, η αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας ως μεμονωμένων περιπτώσεων μη επιβολής 
των κανόνων για την αλιεία είναι μια υπεραπλουστευτική προσέγγιση στις μέρες μας. Οι 
χώρες πρέπει να προσαρμόσουν τους νομικούς πόρους και τους πόρους διαχείρισής τους σε 
αυτήν τη νέα πραγματικότητα και να αξιοποιήσουν πλήρως τα μέσα που διατίθενται ήδη σε 
άλλα είδη εγκληματικών δραστηριοτήτων, για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας όταν 
εμπλέκονται εγκληματικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου τόσο σε ανάντη όσο και σε 
κατάντη δραστηριότητες που συνδέονται με την αλιεία.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα έχει 
159 συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία έχουν υποχρέωση να αναλαμβάνουν δράση και να 
συνεργάζονται για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας όταν εμπλέκονται στοιχεία του 
οργανωμένου εγκλήματος.

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry (Διακρατικό οργανωμένο έγκλημα στον 
αλιευτικό κλάδο). Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-
_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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Συμπεράσματα

Η αλιεία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία, όπως είναι, αναπόφευκτα, και η πτυχή της ΠΛΑ 
αλιείας. Όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω, για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, 
απαιτείται διεθνής συνεργασία.

Οι ωκεανοί του πλανήτη αποτελούν την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, και η 
διατήρησή τους αποτελεί κοινή ευθύνη της ανθρωπότητας.

Η λογική απόρροια είναι ότι ένα σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών είναι 
απαραίτητο για τη διαχείριση της αλιείας, ιδίως στην ανοικτή θάλασσα. Η σημερινή 
προσέγγιση είναι σαφώς αποτυχημένη.

Διεθνείς συμφωνίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα στην αλιεία εξαρτάται από ελάχιστα κριτήρια που σχετίζονται 
με τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας, των δραστηριοτήτων και των αλιευμάτων, την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων κ.λπ. και ότι τα κράτη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους χάνουν τα αλιευτικά δικαιώματά τους.

Τέλος, η εφαρμογή πολλών από τις παραπάνω συστάσεις συνεπάγεται σημαντικούς πόρους. 
Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες θα δυσκολευτούν να βρουν τους πόρους αυτούς, επομένως 
πρέπει να βρεθούν μέσα για την παροχή βοήθειας. Πρόκειται για συνήθη κατάσταση στις 
ημέρες μας. Ωστόσο, η βοήθεια αυτή δεν θα πρέπει να παρέχεται άνευ όρων – τυχόν μη 
συμμόρφωση από τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια θα πρέπει να επιφέρει τις ίδιες συνέπειες 
όπως σε άλλες χώρες, για παράδειγμα απαγόρευση των εξαγωγών.


