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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0100/2009, της Nadine Hopp, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εξαγωγές προς την ΕΕ παράνομων αλιευμάτων από κινεζικά σκάφη που 
αλιεύουν σε χωρικά ύδατα της Γκάνας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τηλεοπτικό ρεπορτάζ σχετικά με τη μη τήρηση των κανόνων 
αειφόρου αλιείας, του ελάχιστου βάρους και της προστασίας των ειδών από τα κινεζικά 
αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Γκάνας, επισημαίνοντας ότι τα 
αλιεύματα τόνου και γλώσσας που αλιεύονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στη συνέχεια πωλούνται 
στην Ευρώπη ως νόμιμα. Κατά την αναφέρουσα, οι επίμαχες ποσότητες είναι περίπου 400 
τόνοι ετησίως, και σημειώνει ότι η Γκάνα αδυνατεί να περιπολεί επαρκώς τα ύδατά της. Είναι 
της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει μέτρα πρόληψης αυτών των παράνομων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, διατεινόμενη ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να προάγει την αειφόρο 
αλιεία και να εισάγει μόνο νόμιμα αλιεύματα. Ζητεί τη διενέργεια έρευνας, τη λήψη μέτρων, 
καθώς και την ενημέρωση και πιστοποίηση της κατάστασης από την κυβέρνηση της Γκάνας, 
και συμπερίληψη του ζητήματος στις διμερείς σχέσεις με την Κίνα σε μια προσπάθεια να 
τεθεί τέλος στις τρέχουσες αλιευτικές πρακτικές και να τεθούν περιορισμοί στην εισαγωγή 
τέτοιων αλιευμάτων από την ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η Επιτροπή θεωρεί την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας μία από τις προτεραιότητές 
της. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010 ο 
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κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 20081 περί 
δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισμός ΠΛΑ). Αυτό το μέσο εφαρμόζεται σε όλα τα 
προϊόντα θαλάσσιας αλιείας τα οποία συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω εμπορίου ή 
αλιείας από υπηκόους της ΕΕ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με τα θέματα που 
εγείρει η αναφέρουσα:

i. Ο κανονισμός ΠΛΑ ορίζει στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο α), την «παράνομη 
αλιεία» ως δραστηριότητα που διεξάγεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά αλιευτικά σκάφη 
σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους, χωρίς την άδεια του εν λόγω 
κράτους, ή κατά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών του. Το άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), του κανονισμού ΠΛΑ ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ένα 
αλιευτικό σκάφος επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία όταν αλιεύει χωρίς έγκριση ή άδεια 
εκδοθείσα από το κράτος σημαίας.

ii. Το άρθρο 12 του κανονισμού ΠΛΑ αναφέρει ότι το εμπόριο με την ΕΕ αλιευτικών 
προϊόντων που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία απαγορεύεται. Για να υλοποιηθεί η 
απαγόρευση αυτή, στην ΕΕ εισάγονται μόνον τα αλιευτικά προϊόντα που 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευμάτων. Μέσω του πιστοποιητικού αυτού, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας των αλιευτικών σκαφών πιστοποιούν ότι τα εν 
λόγω αλιεύματα αλιεύθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και τα ισχύοντα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω το θέμα με σκοπό να εντοπίσει αντικειμενικά στοιχεία για 
να ξεκινήσει και να συντονίσει έρευνες στο επίπεδο της ΕΕ:

α. Βάσει του συστήματος αμοιβαίας συνδρομής που καθιερώθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1010/2009, η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή στα κράτη μέλη να 
ερευνήσουν τις εμπορικές ροές και τις δραστηριότητες των εν λόγω σκαφών. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από το κράτος σημαίας να 
παράσχει τυχόν σχετικές διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα 
σκάφη του ασκούν δραστηριότητα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γκάνας.

β. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα 
των ερευνών τους.

γ. Τέλος, εάν διαπιστωθεί ότι ορισμένα σκάφη επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία, μπορούν να 
εγγραφούν στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας. Τα αλιευτικά σκάφη που 
περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας απαγορεύεται να 
πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές αλιευτικών προϊόντων με την ΕΕ.

Συμπεράσματα
Εάν η αναφέρουσα διαθέτει τυχόν περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες που καταδεικνύουν 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί 
καλύτερη συνέχεια στην αναφορά.

Όπως έχει ήδη κάνει με άλλες χώρες για τις οποίες αναφέρθηκε ότι αποτελούσαν αντικείμενο 
πιθανολογούμενων παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων από αλλοδαπά σκάφη, η 
                                               
1 ΕΕ L286 της 29.10.2008, σ. 1.
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Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Γκάνα να παράσχει τυχόν 
αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό ερευνών και 
περαιτέρω δράσεων όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 
2012

Πέραν της πρώτης ανακοίνωσής της, η Επιτροπή θα ήθελε να παράσχει νέα στοιχεία σχετικά 
με την ουσιαστική εφαρμογή του κανονισμού ΠΛΑ.

Ο κανονισμός ΠΛΑ αποσκοπεί στην αποτροπή εμπορίας των προϊόντων της ΠΛΑ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που δεν θα περικόψει τα κέρδη των παρανομούντων αλιέων.  
Αυτό είναι εφικτό με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών σημαίας, των
παράκτιων, των κρατών επεξεργασίας και εμπορίας, διασφαλίζοντας την ανιχνευσιμότητα 
όλων των εισαγόμενων  αλιευμάτων στην ΕΕ.

Το σύστημα απαιτεί να συνοδεύονται όλα τα εισαγόμενα στην ΕΕ αλιευτικά προϊόντα από 
πιστοποιητικό αλιευμάτων το οποίο έχει επικυρωθεί από κάποια αρμόδια δημόσια αρχή του 
κράτους σημαίας του σκάφους που αλιεύει. Μέσω του πιστοποιητικού αυτού, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους σημαίας θα βεβαιώνουν ότι τα εν λόγω αλιεύματα αλιεύθηκαν σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τα ισχύοντα διεθνή μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης. Στα προϊόντα που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αλιευμάτων θα απαγορεύεται η είσοδος στην ΕΕ. Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ 
είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των εξαγωγών των αλιευμάτων της ΕΕ και των εισαγωγών 
των αλιευτικών προϊόντων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από παράνομες 
δραστηριότητες δεν εισέρχονται στην ΕΕ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενίσχυσαν από τον 
Ιανουάριο του 2010 τη χρήση μέσων που προβλέπονται στον κανονισμό ΠΛΑ, όπως το 
σύστημα αμοιβαίας συνδρομής, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαχείριση κινδύνων και τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την επαλήθευση των πιστοποιητικών 
αλιευμάτων που εκδίδονται από τα κράτη της σημαίας.

Επί του παρόντος, 90 κράτη της σημαίας ειδοποίησαν τις αρχές τους και ως εκ τούτου 
μπορούν να εξάγουν αλιευτικά προϊόντα στην ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΛΑ. Άλλα 
15 κράτη της σημαίας δήλωσαν ότι δεν οφείλουν να ειδοποιήσουν, δεδομένου ότι δεν 
πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ ή δεν διαθέτουν ποντοπόρα σκάφη.

Ο κανονισμός ΠΛΑ παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα δημιουργίας «μαύρης» λίστας για τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών της ΕΕ, που δεν υφίστανται κυρώσεις 
από τα κράτη της σημαίας λόγω των παράνομων δραστηριοτήτων τους. 

Τα δύο τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έλαβε σημαντικό όγκο συγκεκριμένων πληροφοριών 
σχετικά με παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, 
ειδικότερα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό το γεγονός οδήγησε την 
Επιτροπή να συμμετάσχει σε εκτεταμένο αριθμό ερευνών σε συνεργασία με τα κράτη της 
σημαίας και τα παράκτια κράτη, τόσο για τα σκάφη τρίτων χωρών όσο και της ΕΕ. Μέχρι 
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στιγμής οι εν λόγω έρευνες οδήγησαν σε ορισμένες περιπτώσεις στη λήψη μέτρων, όπως 
αφαίρεση αδειών ή υψηλά πρόστιμα, από τα παράκτια κράτη και τα κράτη της σημαίας κατά 
των σκαφών που αλιεύουν στα ύδατά τους.

Επιπλέον, ο κανονισμός ΠΛΑ επιτρέπει τον χαρακτηρισμό κρατών, τα οποία δεν 
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ως κράτη της σημαίας, του λιμένα, παράκτια ή της αγοράς 
και αρνούνται να συνεργαστούν στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και  άναρχης 
αλιείας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να εμπορεύονται αλιεύματα με 
την ΕΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή επισκέπτεται ορισμένες τρίτες χώρες προκειμένου να 
αξιολογήσει κατά πόσο πραγματοποιούνται δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας. Η Επιτροπή 
συνεργάζεται στον διοικητικό τομέα με τις εν λόγω τρίτες χώρες για τη διακυβέρνηση στον 
τομέα της αλιείας. Επιπλέον, από το 2010 η Επιτροπή παρέχει πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου εξωτερικοί σύμβουλοι βοηθούν τις εν λόγω χώρες να 
κατανοήσουν τις αρχές του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία και να αξιολογήσουν τα 
συστήματά τους.

Από πολιτική άποψη, το 2011 δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή του κανονισμού 
ΠΛΑ, ειδικότερα με τη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Αλιείας της ΕΕ τον Ιούλιο του 
2011, όπου συζήτησαν για τους τρόπους καταπολέμησης της ΠΛΑ με πιο αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και με έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της έκθεσης 
Lövin σχετικά με την «Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο - ρόλος 
της ΕΕ», που υποστήριζε την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία.

Εκτός της ΕΕ, σημαντική εξέλιξη υπήρξε η υπογραφή μιας κοινής δήλωσης τον Σεπτέμβριο 
του 2011 μεταξύ των ΗΠΑ και της Επιτροπής για αυξημένη συνεργασία στον τομέα της 
καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντικό μήνυμα 
που πρέπει να σταλεί στους παράνομους αλιείς καθώς, όσο καλύτερη είναι η διεθνής 
συνεργασία, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τους εν λόγω αλιείς να επωφεληθούν από τις 
εγκληματικές δραστηριότητές τους.

Σε διεθνές πλαίσιο, η Επιτροπή συνεχίζει ακόμα να βρίσκεται σε επαφή με τους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ μέσω διμερών και πολυμερών συναντήσεων, ενώ η ΕΕ προσπαθεί να 
ενθαρρύνει την έγκριση μέτρων στην ΠΟΔΑ (Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της 
Αλιείας), τα οποία αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης συστημάτων τεκμηρίωσης των αλιευμάτων.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

Όσο για το συγκεκριμένο ζήτημα που θίγεται στην αναφορά, οι πληροφορίες που παρέχονται 
σχετίζονται με δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού ΠΛΑ. Έχει διευκρινιστεί ότι ο κανονισμός ΠΛΑ μπορεί να στοχεύει μόνο 
παράνομες ενέργειες που έχουν διαπραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή δεν διαθέτει εντολή να διερευνά θεωρούμενες ως παράνομες αλιευτικές 
δραστηριότητες ή να δραστηριοποιείται ενάντια σε παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες 
που διεξήχθησαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2010.
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Με βάση τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές ορισμένων 
χωρών της Δυτικής Αφρικής, καθώς και με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που υπάρχουν 
στην περιοχή. Λόγω αυτών των στενών επαφών και με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν κινήσει διαδικασίες σε συνεργασία με τα κράτη της σημαίας 
που διαθέτουν σκάφη, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται σε ΠΛΑ 
δραστηριότητες. Το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις διαδικασίες για εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία 
ρυθμίζεται στα άρθρα 25-30 του κανονισμού ΠΛΑ. 


