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Θέμα: Αναφορά 1392/2008, του Martin Kerin, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κοινή αλιευτική πολιτική και την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαφωνεί με την απαγόρευση της αλιείας σολομού με παρασυρόμενα δίχτυα στα 
ιρλανδικά χωρικά ύδατα. Δηλώνει ότι παρά το πλεόνασμα σολομού στα νοτιοδυτικά της 
Ιρλανδίας, η ποσόστωση για τον σολομό μειώθηκε κατά ένα τρίτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
αυτό δεν βασίσθηκε σε επιστημονικές έρευνες, αλλά στην προσδοκία ότι η επιστήμη θα είναι 
σε θέση να υποστηρίξει στο μέλλον αυτήν τη μείωση. Ο αναφέρων δηλώνει ότι δεν είναι η 
αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα εκείνη που αποτελεί κίνδυνο για το απόθεμα σολομού, αλλά 
η ιχθυοκαλλιέργεια σολομού. Αναφέρει εν προκειμένω ότι τα μεγάλου μεγέθους 
ιχθυοτροφεία σολομού συνιστούν απειλή για τον άγριο σολομό εξαιτίας ενός παρασίτου που 
είναι επικίνδυνο για τους νεαρούς άγριους σολομούς. Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο τομέας της 
αλιείας στην Ιρλανδία πρέπει να αποκτήσει και πάλι τον έλεγχο των ιρλανδικών χωρικών 
υδάτων ούτως ώστε να μπορέσει να επιβιώσει, να έχει διάρκεια και για να καταστεί δυνατή η 
συνέχιση των ιρλανδικών παραδόσεων και της ιρλανδικής κουλτούρας. Ο αναφέρων εκτιμά 
ότι η κοινή αλιευτική πολιτική είναι ανεπαρκής και ότι οι ιρλανδοί αλιείς υφίστανται 
διακρίσεις έναντι των ευρωπαίων συναδέλφων τους και θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν θεμελιώδεις αλλαγές στην πολιτική ούτως ώστε να αποφευχθεί η 
εξαφάνιση των ιρλανδών αλιέων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι η αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα δεν ήταν η 
μοναδική απειλή για τους πληθυσμούς σολομού. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που 
πλήττει συγκεκριμένα την ποιότητα και τα υδρογραφικά χαρακτηριστικά των ρευμάτων 
πόσιμου νερού, καθώς και η αλληλεπίδραση με οικονομικές δραστηριότητες όπως η 
ιχθυοκαλλιέργεια (ιδίως εξαιτίας κινδύνων που σχετίζονται με τη διαφυγή σολομού εκτροφής 
ή πιθανής αμοιβαίας μετάδοσης ασθενειών και παρασίτων όπως η θαλάσσια ψείρα), μπορούν 
επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των αποθεμάτων σολομού. 
Σημαντική πρόοδος σημειώνεται επί του παρόντος στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών, 
ιδίως στον τομέα της αλληλεπίδρασης με την ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά η απειλή που 
προκαλείται από μεικτά ιχθυαποθέματα συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική λόγω 
κυρίως της μη προβλεψιμότητας των συνεπειών της. 

Το θέμα της αλιείας σολομού στη θάλασσα με παρασυρόμενα δίχτυα αποτελεί επίσης θέμα 
εκτεταμένου διαλόγου τα τελευταία χρόνια. Τον Μάιο του 2006 η Επιτροπή δημοσίευσε 
τεχνική έκθεση επί του θέματος 1  στην οποία περιγράφονται η υφιστάμενη αλιεία, τα 
προβλήματα που την επηρεάζουν, τα διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης που έχουν 
συγκροτηθεί από τα κράτη μέλη και οι πιθανές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. 
Εν ολίγοις, το πρόβλημα είναι ο μεικτός χαρακτήρας της αλιείας αυτής, κατά την οποία οι 
σολομοί διαφορετικών καταγωγών αιχμαλωτίζονται αδιακρίτως, θέτοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο σε κίνδυνο τα αποθέματα σολομού που βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ποταμούς εκτός Ιρλανδίας. Ορισμένα 
αποθέματα σολομού σε κακή κατάσταση αποτέλεσαν αντικείμενο μέτρων αποκατάστασης 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 92/43/EΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων κινδύνευε να 
ακυρωθεί εξαιτίας της αιχμαλώτισης σολομών στη θάλασσα προτού φτάσουν στα ποτάμια 
όπου ζουν για να αναπαραχθούν. Η προτιμώμενη επιλογή που περιγράφεται στην έκθεση 
ήταν να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στις αρμοδιότητες των αρχών των κρατών μελών, καθώς 
το μεγαλύτερο μέρος της αλιείας πραγματοποιείται σε χωρικά ύδατα και δεν υπάρχει 
διαμοιρασμός των αλιευτικών τόπων μεταξύ σκαφών από διαφορετικά κράτη μέλη.
Οι ιρλανδικές αρχές έλαβαν την απόφαση να απαγορεύσουν αυτήν τη μεικτή αλιεία μετά από 
μακρά διαδικασία διαβούλευσης και εξέτασης όλων των πιθανών επιλογών, και επίσης 
αποφάσισαν να συμπεριλάβουν μηχανισμό αποζημίωσης για εκείνους που εγκαταλείπουν την 
αλιεία.

Τα παρασυρόμενα δίχτυα χρησιμοποιούνται στην Ιρλανδία μόνο κατά τη διάρκεια του 
Ιουνίου και του Ιουλίου για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, αλλά αυτή η σχετικά σύντομη 
αλιευτική περίοδος συνιστά σημαντική συνεισφορά στην οικονομία για ορισμένους τομείς 
των κοινοτήτων αλιείας μικρής κλίμακας της Ιρλανδίας. Πρέπει να τονιστεί ότι ορισμένοι 
αλιείς που χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα ήταν μόνο περιστασιακοί αλιείς και, για 
τους ανθρώπους αυτούς, η απώλεια αυτής της δραστηριότητας δεν θα είναι τόσο δραματική 
όσο για εκείνους που εξαρτώντο πραγματικά από την εν λόγω αλιεία. Οι τελευταίοι φαίνεται 
ότι αναζήτησαν εναλλακτική αλιεία, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ζοφερή κατάσταση, 
είτε με εξαντλημένα αποθέματα που υπόκεινται σε μικρές ποσοστώσεις αλιευμάτων είτε με 
υποβαθμισμένες τιμές. Όλα αυτά έκαναν τις νέες αλιευτικές δραστηριότητες μη βιώσιμες, 
ιδίως μετά την κρίση καυσίμων του 2008 και τις συνεπαγόμενες οικονομικές δυσχέρειες.
                                               
1 Έκθεση για τα μεικτά ιχθυαποθέματα σολομού στα κοινοτικά ύδατα στον Ατλαντικό, SEC(2006)590
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Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η κρίση του αλιευτικού κλάδου στην Ιρλανδία, καθώς και 
σε πολλά άλλα κράτη μέλη, είναι κρίση διαρθρωτικής φύσης, συχνά επιδεινούμενη από 
προσωρινές και επαναλαμβανόμενες κρίσεις όπως αυτές που σχετίζονται με τις τιμές των 
καυσίμων και των ψαριών. Ως διαρθρωτικό πρόβλημα, απαιτεί διαρθρωτικές λύσεις με στόχο 
την ανακατανομή των διαθέσιμων αλιευτικών πόρων σε αλιευτικό κλάδο μικρότερου 
μεγέθους. Η επιλογή του τρόπου με τον οποίο αυτή η ανακατανομή θα λειτουργήσει υπέρ ή 
κατά κάποιου μέρους του κλάδου ή κάποιου άλλου εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
των ιρλανδικών αρχών.

Όσον αφορά την εικαζόμενη διάκριση από την ΚΑΠ σε βάρος της Ιρλανδίας, η Επιτροπή 
διαφωνεί εξ ολοκλήρου με μια τέτοια θέση. Μετά την εισαγωγή της ΚΑΠ, τα έννομα 
συμφέροντα της Ιρλανδίας να αναπτύξει την αλιευτική της βιομηχανία ελήφθησαν πλήρως 
υπόψη (οι αποκαλούμενες «προτιμήσεις της Χάγης») και διατηρήθηκαν, έτος ανά έτος, κατά 
τη διαδικασία της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων σε κράτη μέλη υπό τη μορφή 
ποσοστώσεων αλιευμάτων. 

Τέλος, σχετικά με την έκκληση του αναφέροντος για την ανάκτηση από την ιρλανδική 
αλιευτική κοινότητα της κυριότητας των ιρλανδικών υδάτων, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, 
όσον αφορά την αλιεία σολομού, η μεγάλη πλειονότητα των μέτρων διαχείρισης εν ισχύι 
εμπίπτουν στην πράξη στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ιρλανδίας. Τούτο συμβαίνει εξαιτίας 
της ειδικής περίστασης ότι δεν υφίσταται ανταγωνισμός με αλιείς άλλων κρατών μελών για 
τις αλιευτικές περιοχές γύρω από τη νήσο. Παρόμοια κατάσταση ισχύει ως έναν βαθμό για 
κάποια άλλα είδη αλιείας κοντά στις ακτές, περιλαμβανομένης εκείνης που συνιστά 
εναλλακτική λύση για τον στόλο που προηγουμένως χρησιμοποιούσε παρασυρόμενα δίχτυα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή μπορεί να κατανοήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο στόλος των αλιέων που 
χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα μετά την απαγόρευση χρήσης παρασυρόμενων διχτυών 
που τέθηκε σε ισχύ από τις ιρλανδικές αρχές τον Νοέμβριο του 2007. Η Επιτροπή θεωρεί 
επίσης ότι αυτές οι δυσκολίες πηγάζουν από διαρθρωτικό πρόβλημα ανισορροπίας μεταξύ 
του μεγέθους και της αλιευτικής ισχύος των στόλων αφενός και των αλιευτικών δυνατοτήτων 
που είναι διαθέσιμες σε αυτούς αφετέρου. Επιπλέον, δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η 
ΚΑΠ αντιμετωπίζει την Ιρλανδία με διακριτικό τρόπο. Τέλος, τα μέσα για την επίλυση του εν 
λόγω προβλήματος βρίσκονται κυρίως στα χέρια των εθνικών αρχών. 


