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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηηθά κε δεηήκαηα αιηείας ζηο πιαίζηο ηες δηεζλούς ζσκθφλίας γηα ηε ζαιάζζηα 

βηοποηθηιόηεηα ζε περηοτές ποσ βρίζθοληαη εθηός εζληθής δηθαηοδοζίας, Σύκβαζε ηφλ 

Ηλφκέλφλ Εζλώλ γηα ηο Δίθαηο ηες Θάιαζζας. 

(2015/2109(INI)(INI)) 

Το Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

(UNCLOS) θαη ηηο δχν εθηειεζηηθέο ζπκθσλίεο ηεο: ηε ζπκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Μέξνπο ΥΗ θαη ηε ζπκθσλία ησλ ΖΔ γηα ηα ηρζπαπνζέκαηα (UNFSA), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε 

ζέζπηζε δηεζλνχο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κέζνπ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε 

ρξήζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο ζε πεξηνρέο εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο, 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν απνηειεζκάησλ ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ην 2012, κε ηίηιν «Σν κέιινλ 

πνπ ζέινπκε», 

– έρνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο ηεο άηππεο Αd hoc αλνηθηήο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΟΖΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα (ΒΠ) θαη ηνπο ζηφρνπο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Aichi πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ΒΠ, θαη 

εηδηθφηεξα ηνπο ζηφρνπο 6, 10 θαη 11, 

– έρνληαο ππφςε ηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη θαηεπζχλζεηο ησλ Αδφξσλ ηνπ 2009 γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ απφ νηθνινγηθή ή βηνινγηθή άπνςε ζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ θαη ην ζρεδηαζκφ αληηπξνζσπεπηηθψλ δηθηχσλ πξνζηαηεπφκελσλ ζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ ζε αλνηθηά χδαηα σθεαλψλ θαη βελζνπειαγηθά ελδηαηηήκαηα ηεο ΒΠ, 

– έρνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία ηεο ΒΠ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ απφ 

νηθνινγηθή ή βηνινγηθή άπνςε ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, πνπ έρεη νδεγήζεη ήδε ζηελ 

πεξηγξαθή 204 πεξηνρψλ νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα, πνιιέο απφ ηηο 

νπνίεο βξίζθνληαη  ζε πεξηνρέο εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο, 

– έρνληαο ππφςε φηη, ελψ ζεκαληηθέο απφ νηθνινγηθή ή βηνινγηθή άπνςε ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηνλ Νφηην Ηλδηθφ Χθεαλφ, ηηο ηξνπηθέο θαη εχθξαηεο δψλεο 

ηνπ Αλαηνιηθνχ Δηξεληθνχ, ην Βφξεην Δηξεληθφ, ην Ννηηναλαηνιηθφ Αηιαληηθφ, ηελ 

Αξθηηθή, ην Ννηηνδπηηθφ Αηιαληηθφ, ηε Μεζφγεην, ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Νφηηνπ 

Δηξεληθνχ, ηελ επξχηεξε θαξατβηθή πεξηνρή θαη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ 

Αηιαληηθνχ, άιιεο πεξηνρέο δελ έρνπλ θαιπθζεί αθφκα,  

– έρνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, ηελ Αηδέληα 

21, ην Πξφγξακκα γηα ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηεο Αηδέληα 21, ην πξφγξακκα 

εθαξκνγήο πνπ πηνζέηεζε ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε (δήισζε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ην ζρέδην 
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εθαξκνγήο), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ ππεχζπλε αιηεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δπηζηηηζκνχ θαη Γεσξγίαο (FAO), πνπ εγθξίζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1995 απφ ηε 

δηάζθεςε ηνπ FAO θαη ηα ζπλδεδεκέλα κέζα ηνπ, εηδηθφηεξα ηε πκθσλία ηνπ 1995 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηεζλψλ κέηξσλ δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο απφ ηα 

αιηεπηηθά ζθάθε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, 

– έρνληαο ππφςε ην ζεκαηνιφγην ηνπ ΟΖΔ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κε νξίδνληα ην 2030 

(UNGA A/RES/70/1, πνπ εγθξίζεθε ην 2015), θαζψο θαη ην ζηφρν βηψζηκεο αλάπηπμεο 

14, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη αεηθφξν ρξήζε ησλ σθεαλψλ, ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ πφξσλ γηα βηψζηκε αλάπηπμε, 

– έρνληαο ππφςε ην ζηφρν 14 ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αιηείαο (A8-0042/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζάιαζζα θαιχπηεη ην 71% ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαη 

πεξηέρεη ην 97% ησλ πδάησλ ηνπ πιαλήηε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζάιαζζα 

θηινμελεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παγθφζκηαο βηνπνηθηιφηεηαο κεγάιν κέξνο ηεο νπνίαο 

παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 64% πεξίπνπ ηεο ζάιαζζαο, θπξίσο ε αλνηθηή ζάιαζζα θαη 

ν ζαιάζζηνο βπζφο βαζέσλ πδάησλ, είλαη πεξηνρέο εθηφο ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο ησλ 

θξαηψλ θαη δηέπνληαη απφ ην δηεζλέο δίθαην· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν σθεαλφο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε πνιιά 

ζπζηήκαηα ηεο γεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην θιίκα θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη φηη είλαη 

ν ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε 

αιηεία, ε παξαγσγή ελέξγεηαο, νη κεηαθνξέο θαη ην εκπφξην· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ιηγφηεξν απφ ην 1% ησλ πεξηνρψλ εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο 

πξνζηαηεχεηαη δπλάκεη ηεο ζέζπηζεο πξνζηαηεπφκελσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, θαη φηη 

ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ ηνπ σθεαλνχ δελ πθίζηαηαη δηαρεηξηζηηθφ 

πιαίζην κε λφκηκε εληνιή γηα ηε δεκηνπξγία πξνζηαηεπφκελσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο  

είλαη θνηλφ κέιεκα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνην· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαηήξεζε πγηψλ ζαιάζζησλ νηθνηφπσλ θαη βηψζηκσλ 

αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε καθξνπξφζεζκε 

βησζηκφηεηα ηεο αιηείαο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ηα πξνζηαηεπφκελα νηθνζπζηήκαηα θάιππηαλ 15,2% 

ηεο γεο έλαληη 8,4% κφλν ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ αλά ηνλ θφζκν· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ε νμίληζε επηδεηλψλνπλ ηνλ 

αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο, ηεο ξχπαλζεο, ησλ ζαιάζζησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζαιάζζησλ νηθνηφπσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ· 
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Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην έγγξαθν απνηειεζκάησλ ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε (Ρίν ληε Σδαλέηξν, 2012), κε ηίηιν «Σν κέιινλ πνπ ζέινπκε» 

ππνγξάκκηδε φηη ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο βάζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο θαη 

βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζάιαζζεο θαη νη σθεαλνί δηαζέηνπλ δπλακηθφ γηα γαιάδηα 

αλάπηπμε ην νπνίν είλαη αθφκα ζε κεγάιν βαζκφ αλεθκεηάιιεπην, φπσο ζηνπο ηνκείο 

ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, δπλακηθφ ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα ζεσξεζεί σο ξεαιηζηηθή αλαπηπμηαθή νδφο γηα ηηο ζεκεξηλέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζαιάζζηα αλάπηπμε, θαη ην δπλακηθφ ηεο σο πξνο ηε γαιάδηα αλάπηπμε, είλαη ε αχμεζε 

ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζαιάζζηα είδε, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ηε βαζπκεηξία 

ηνπ θαη ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ επάισησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε βηψζηκε 

αμηνπνίεζή ηεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε καθξνπξφζεζκε βηψζηκε αλάπηπμε θαη έρνπλ, 

σο εθ ηνχηνπ, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζεκαζία γηα φιεο ηηο ρψξεο 

θαη ηα εδάθε· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πθηζηάκελν ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο 

εζληθήο δηθαηνδνζίαο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε πξηλ απφ 30 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, θαη 

βαζίδεηαη ζην δφγκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί επηηπρψο ε δηαηήξεζε θαη ε βηψζηκε ρξήζε 

ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο ζε πεξηνρέο εθηφο δηθαηνδνζίαο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ έρεη απμεζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη αλαγλσξίδνπκε ηε δπλακηθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζηε 

ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλαγλσξίδνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ην ζσξεπηηθφ 

αληίθηππν ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αλνηθηή 

ζάιαζζα θαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επεξεάδνπλ ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2004 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ΖΔ ζέζπηζε ηελ ad hoc 

αλνηθηή, άηππε νκάδα εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ηεο δηαηήξεζεο 

θαη βηψζηκεο ρξήζεο ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο εθηφο πεξηνρψλ εζληθήο 

δηθαηνδνζίαο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2011, ε νκάδα εξγαζίαο δηαηχπσζε ηε ζχζηαζε λα θηλεζεί 

δηαδηθαζία γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θελψλ θαη ηελ ράξαμε κειινληηθήο πνξείαο, π.ρ. κε 

ηελ ελδερφκελε εθπφλεζε πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο  ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS), θαη ε δηαδηθαζία απηή λα 

θαιχπηεη σο έλα ζχλνιν ηνπο ζαιάζζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο θαηαλνκήο ησλ νθειψλ), ηα κέηξα φπσο ηα βαζηδφκελα ζηηο 

επηκέξνπο δψλεο κέζα δηαρείξηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζαιάζζησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ), ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, ηε δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ θαη ηε κεηαθνξά ζαιάζζηαο ηερλνινγίαο· 
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ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ πεξίιεςε ησλ πνξηζκάησλ ησλ ζπκπξνέδξσλ ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ηνπ 2011 αλαγλσξίδεηαη ην ράζκα κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο 

πεξηγξαθήο ησλ ζεκαληηθψλ απφ νηθνινγηθή θαη βηνινγηθή άπνςε πεξηνρψλ θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ/νξηζκνχ ηέηνησλ πεξηνρψλ, εθφζνλ εθείλε ηελ επνρή 

θαλέλα παγθφζκην θφξνπκ δελ είρε επίζεκε ζρεηηθή εληνιή θαη ηα πθηζηάκελα 

πεξηθεξεηαθά θαη ηνκεαθά θφξνπκ αληηκεηψπηδαλ ζέκαηα λνκηκφηεηαο γηα λα 

πξνβαίλνπλ ζηα δηαβήκαηα απηά· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ πεξίιεςε ησλ πνξηζκάησλ ησλ ζπκπξνέδξσλ ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ηνπ 2011 δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηνξηζκνί θαη νη ειιείςεηο ηνπ status quo 

αλαγλσξίδνληαη γεληθά· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην ην έγγξαθν ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Ρίν+20, ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2012, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ δεζκεχηεθαλ λα εμεηάζνπλ θαηεπεηγφλησο, 

κε βάζε ην έξγν ηεο νκάδαο εξγαζίαο, θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 69εο ζπλφδνπ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ην ζέκα ηεο δηαηήξεζεο θαη βηψζηκεο ρξήζεο ηεο 

ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο εθηφο πεξηνρψλ εζληθήο δηθαηνδνζίαο, κεηαμχ άιισλ θαη 

ιακβάλνληαο απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία δηεζλνχο κέζνπ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο 

γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αιηεία, ηφζν σο αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε ή άιιεο ζαιάζζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ ζαιάζζηα βηνκάδα θαη 

βηνπνηθηιφηεηα, θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ν αληίθηππνο ηεο αιηείαο ζηε ζαιάζζηα 

βηνπνηθηιφηεηα ζηηο ζεκαληηθέο απφ νηθνινγηθή ή βηνινγηθή άπνςε ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε φια ηα κέηξα δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

ζάιαζζαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ή λα ειαρηζηνπνηεζνχλ παξφκνηεο επηπηψζεηο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, επηπιένλ, ε αιηεία δελ είλαη ν κφλνο αλζξσπνγελήο παξάγσλ 

ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο πφξνπο ησλ σθεαλψλ θαη δελ πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα είλαη ην 

κφλν θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε δηεζλνχο δξάζεο· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κεηαμχ άιισλ, ε εμφξπμε νξπθηψλ, ε γεψηξεζε γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε ηκεκάησλ ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα γηα αζηηθέο 

πιαηθφξκεο απνηεινχλ ζήκεξα άιινπο παξάγνληεο ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο αιηεπηηθνχο 

πφξνπο, θαη φηη ε κειινληηθή ζαιάζζηα αλάπηπμε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

απξφβιεπηνπο παξάγνληεο ζλεζηκφηεηαο θαηά ησλ νπνίσλ απαηηείηαη επαγξχπλεζε·  

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα έρεη ήδε ππνζηεί ζεκαληηθή 

ππνβάζκηζε·  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ζαιάζζηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη βηψζηκεο θαη επηιεθηηθέο αιηεπηηθέο ηερληθέο  απνηεινχλ 

δσηηθφ εξγαιείν γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ, θαζφηη ζπλεηζθέξνπλ θαη' απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζηε δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο·  

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζπληνληζκφο θαη ε δηαβνχιεπζε κεηαμχ φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα παξαγφλησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ 
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πφξσλ· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο ηεο ΔΔ ραξαθηεξίδνληαη, απφ 

ηε θχζε ηνπο, απφ εηδηθέο γεσγξαθηθέο θαη ελίνηε γεσπνιηηηθέο πεξηζηάζεηο θαη 

θαιχπηνληαη απφ εηδηθνχο κεραληζκνχο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αιηεία είλαη πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη 

ηφζν ζε πεξηνρέο εζληθήο δηθαηνδνζίαο φζν θαη εθηφο· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ δηαδξακαηίδεη ξφιν θιεηδί ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε 

ησλ ζαιαζζψλ θαη σθεαλψλ θαη αζθεί κεγάιε επηξξνή δηεζλψο φζνλ αθνξά ηελ αιηεία, 

κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε 17 πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο 

δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο (ΠΟΓΑ)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν εγεηηθφο απηφο ξφινο 

ζπλεπάγεηαη φηη ε ΔΔ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή πξννξαηηθήο πνιηηηθήο φζνλ 

αθνξά ηελ παγθφζκηα πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο· 

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκθσλία ησλ ΖΔ γηα ηα ηρζπαπνζέκαηα (UNFSA), πνπ 

θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο  ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ σο πξνο ηε 

δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αιιεινεπηθαιππηφκελσλ θαη άθξσο κεηαλαζηεπηηθψλ 

απνζεκάησλ ηρζχσλ, απνηειεί πιήξεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην κέιινλ έγγξαθν πνπ 

δελ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, λα ππνλνκεπζεί ή λα απνδπλακσζεί θαη ηνπ νπνίνπ ε 

πιήξεο εθαξκνγή πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί κέζσ εληζρπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο 

πνπ ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ δηεζλνχο κέζνπ· 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα αληιεζνχλ καζήκαηα απφ ηηο πξφζθαηεο δηαθσλίεο 

ηεο ΔΔ κε ηηο Νήζνπο Φεξφε θαη ηελ Ηζιαλδία, κε ζθνπφ ηε βηψζηκε παγθφζκηα 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε ρψξα έρεη ην δηθαίσκα λα επσθειεζεί απφ ηε δηαηήξεζε 

θαη βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS)· 

ΛΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλαγλσξίδνπκε ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα πξνζηαηεχνπλ 

θαη λα δηαθπιάζζνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο 

ζπάλησλ θαη επάισησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ επάισησλ, 

εμαληιεκέλσλ, απεηινχκελσλ ή ππφ εμαθάληζε εηδψλ θαη άιισλ κνξθψλ ζαιάζζηαο 

δσήο· 

ΛΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε UNFSA πξνβιέπεη έλα πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνιεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη βαζηδφκελσλ ζηα νηθνζπζηήκαηα ηξφπσλ πξνζέγγηζεο 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο, γηα κέηξα δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο 

αιιεινεπηθαιππηφκελσλ θαη άθξσο κεηαλαζηεπηηθψλ απνζεκάησλ ηρζχσλ, γηα δηεζλή 

ζπλεξγαζία, κέζσ ηνπ έξγνπ ησλ ππν-πεξηθεξεηαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νξγαλψζεσλ 

δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο (ΠΟΓΑ) θαη ξπζκίζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έκπξαθηε 

εθαξκνγή πξέπεη λα βειηησζεί· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ςεθίζκαηα 61/105 θαη 64/72 ηεο Γ ηνπ ΟΖΔ απεπζχλνπλ 

έθθιεζε πξνο ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ΠΟΓΑ λα εγθξίλνπλ ζεηξά κέηξσλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαηήξεζεο ησλ βελζνπειαγηθψλ πφξσλ θαη ηελ 

απνθπγή ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο  αιηείαο βπζνχ ζε επαίζζεηα 
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ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα (ΔΘΟ) ζηηο πεξηνρέο εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλαγλσξίδνπκε θαη ζηεξίδνπκε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηδηθέο 

απαηηήζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ ζην πιαίζην ηεο νηθνδφκεζεο ηθαλνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ ηελ δηαηήξεζε θαη 

βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ησλ αιιεινεπηθαιππηφκελσλ θαη άθξσο 

κεηαλαζηεπηηθψλ ηρζπαπνζεκάησλ· 

ΛΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δξάζε ηεο επνλνκαδφκελεο «δηαδηθαζίαο ηνπ Κφκπε» 

αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί απφ εθείλεο ηηο ΠΟΓΑ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηα απνζέκαηα ηφλνπ θαη έρνπλ αλαιάβεη αλεμάξηεηεο αμηνινγήζεηο ησλ 

επηδφζεσλ θαη θαιεί ηηο ΠΟΓΑ απηέο λα αλαιακβάλνπλ ηαθηηθά ηέηνηεο αμηνινγήζεηο, 

λα δεκνζηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα εθαξκφδνπλ πιήξσο ηηο ζπζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζ' απηά· ιακβάλνληαο ππφςε φηη αξρέο φπσο ε ΓΖΔ θαη ε Δπηηξνπή 

Αιηείαο (COFI) έρνπλ επίζεο απεπζχλεη έθθιεζε πξνο ηηο άιιεο ΠΟΓΑ λα πξάμνπλ ην 

ίδην θαη φηη νη αμηνινγήζεηο απηέο έρνπλ ελ ησ κεηαμχ πξαγκαηνπνηεζεί· 

ΛΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ΠΟΓΑ εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλεο 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνζηαηεπφκελσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ 

κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ ζε βηψζηκν 

επίπεδν· 

ΛΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε χκβαζε γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα έρεη δηεπθνιχλεη ηε 

δηνξγάλσζε ζεηξάο εξγαζηεξίσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ζεκαληηθψλ απφ νηθνινγηθή ή 

βηνινγηθή άπνςε ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ζηηο πεξηνρέο εθηφο 

εζληθήο δηθαηνδνζίαο, θαη φηη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ δηαηίζεληαη 

πιένλ επξέσο γηα ζθνπνχο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζε ηζηνζειίδα ηεο 

χκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα· 

ΛΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάγθε γηα ζπγθέληξσζε θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ θαη γλψζεσλ είλαη άθξσο ζεκαληηθή γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαιή ηε 

πίζηεη θαη βάζεη ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ επηζηεκνληθψλ ζπκβνπιψλ· 

ΛΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ησλ πιαζηηθψλ ζαιάζζησλ 

απνξξηκκάησλ ζέηεη άκεζν θίλδπλν γηα ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα, φηη δελ έρεη 

εξεπλεζεί επαξθψο ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο νχηε ηα κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζή 

ηνπ, θαζψο θαη φηη ε ππέξβαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα 

πξνζθέξεη κηα νηθνλνκηθή επθαηξία· 

Μ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νκάδα εξγαζίαο, ζην έγγξαθφ ηεο ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2015, 

ηφληδε ηελ αλάγθε γηα πιήξεο γεληθφ θαζεζηψο πνπ ζα εμεηάδεη θαιχηεξα ηε δηαηήξεζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο ζε πεξηνρέο εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο· 

ΜΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

απνζεκάησλ θαη πξνάγεη θαη ρξεκαηνδνηεί, κέζσ πξνγξακκάησλ ηεο φπσο ην 

Οξίδνληαο 2020, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ έξεπλα θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε· 

ΜΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2015, ε νκάδα εξγαζίαο ηάρζεθε ππέξ κηαο 

ζχζηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κέζνπ ζηα πιαίζηα ηεο 
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χκβαζεο· 

ΜΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2015, ε ΓΖΔ ελέθξηλε ςήθηζκα γηα ηε 

ζέζπηζε δηεζλνχο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κέζνπ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε 

ρξήζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο πεξηνρψλ εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο· 

1. επηδνθηκάδεη ηελ απφθαζε ηεο ΓΖΔ λα αλαπηχμεη δηεζλέο λνκηθά δεζκεπηηθφ κέζν 

ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

(UNCLOS) ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ηεο ζαιάζζηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε πεξηνρέο εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζεκεξηλέο ειιείςεηο· ηνλίδεη φηη ε δηαδηθαζία απηή δελ πξέπεη λα 

ππνλνκεχζεη ηα πθηζηάκελα ζπλαθή κέζα θαη πιαίζηα νχηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

παγθφζκηνπο, πεξηθεξεηαθνχο θαη θιαδηθνχο θνξείο (φπσο  ΠΟΓΑ)· ππνγξακκίδεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ηαρεία αιιά ηαπηφρξνλα πξνζεθηηθή πξφνδνο σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία ησλ λένπ απηνχ κέζνπ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

ζρεδίνπ θεηκέλνπ έσο ην ηέινο ηνπ 2017· 

2.  ππνγξακκίδεη ηηο πξννπηηθέο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ 

θξαηψλ θαη ζηε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ζην πιαίζην ηεο UNCLOS, 

αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη νη λέεο πηέζεηο θαη επθαηξίεο απαηηνχλ 

αλαπξνζαξκνγέο· 

3. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο βηψζηκεο ρξήζεο ησλ σθεαλψλ θαη ησλ 

ζαιαζζψλ θαζψο θαη ησλ πφξσλ ηνπο· δεηεί απφ ηελ ΔΔ θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα λα 

πξνσζήζνπλ ηε δηαηήξεζε θαη ηε βηψζηκε ρξήζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιίαο 

εθαξκφδνληαο, κεηαμχ άιισλ κέηξσλ, ζχγρξνλεο θαη βηψζηκεο αληηιήςεηο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη αξρέο δηαθπβέξλεζεο ηνπ σθεαλνχ, 

δηαρείξηζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ (φπσο ε εθκεηάιιεπζε νξπθηψλ, 

νη γεσηξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θιπ.) θαη ηεο αιηείαο, θαη ζην πιαίζην απηφ 

λα ελζσκαηψζνπλ ηελ επηζηεκνληθψο ηεθκεξησκέλε ζαιάζζηα δηαθπβέξλεζε, ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ζε επίπεδα ηθαλά λα παξάγνπλ ηε 

κέγηζηε βηψζηκε απφδνζε, ηε δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο 

κε βάζε ην νηθνζχζηεκα, ηελ επηβνιή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνιεπηηθή 

πξνζέγγηζε· 

4. επηζεκαίλεη φηη γηα λα αληηκεησπίζνπλ έσο ην 2020 ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε δηαβήκαηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ, ηελ 

επέθηαζε ηεο βάζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα· 

5. αλαγλσξίδεη θαη ππνζηεξίδεη ην ζεηηθφ θαη εγεηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε ΔΔ θαη 

ε Δπηηξνπή, ζπλεθηηκψληαο ηε ζέζε βαζηθνχ παξάγνληα πνπ θαηέρεη ε αιηεπηηθή 

βηνκεραλία θαη αγνξά ηεο ΔΔ θαη ην γεγνλφο φηη ε επξσπατθή αιηεπηηθή πνιηηηθή είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε βησζηκφηεηα· 

6. αλαγλσξίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ΔΔ ζηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ δψλησλ ζαιάζζησλ πφξσλ, ηδηαίηεξα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάλνκεο, αδήισηεο θαη αλεμέιεγθηεο αιηείαο (ΠΑΑ)· ηνλίδεη φηη ε ΠΑΑ απνηειεί, 
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απφ ηελ θχζε ηεο, απεηιή γηα ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα θαη ππνλνκεχεη ζε ζνβαξφ 

βαζκφ ηε δηαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ·  ηνλίδεη φηη ε ΔΔ θαηέζηεζε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΑΑ πξνηεξαηφηεηα θαη φηη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία έρεη κέγηζηε 

ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηνπ αγψλα απηνχ· ελζαξξχλεη ηνλ FAO θαη ηηο ΠΟΓΑ λα 

θαηαβάινπλ κεγαιχηεξεο αθφκα πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί ε πνιπκεξήο 

ζπλεξγαζία· 

7.  ηνλίδεη ην ζεηηθφ ξφιν ηεο νηθνινγηθήο επηζήκαλζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζηλψλ 

πξντφλησλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ 

πφξσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο, φπνηε πξνβαίλνπλ ζε 

ζπλεηδεηή επηινγή· 

8. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζεί πεξαηηέξσ θαη λα ζπληνλίδεη ηε δξάζε θαζψο θαη 

λα δηαζθαιίδεη φηη ν αληίθηππνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αιηείαο θαη φισλ ησλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ βπζνχ θαη ηνπ σθεαλνχ, ζηελ βηνπνηθηιφηεηα ζε πεξηνρέο εθηφο εζληθήο 

δηθαηνδνζίαο ζα αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο λέαο απηήο δηεζλνχο 

ζπκθσλίαο· εθηζηά, σο εθ ηνχηνπ, ηελ πξνζνρή ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ πξνψζεζεο ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο γηα λα 

δηαζθαιηζηνχλ ε ζπλνρή θαη ε ζπλέπεηα· 

9. ελζαξξχλεη ηηο ΠΟΓΑ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηνπο, λα 

ζπλερίζνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπζηεκαηηθέο αλεμάξηεηεο αμηνινγήζεηο θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ· 

10. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξναγάγεη κηα νιηζηηθή θαη 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο ζαιάζζηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

(ΘΠΠ) δηφηη δελ δχλαηαη λα ππάξμεη νπζηαζηηθφο ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία ησλ 

πξνζπαζεηψλ δηαηήξεζεο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ επξχηεξνπ δπλαηνχ θχθινπ 

ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζπκπξάηηνπλ ζε έλα κεγάιν θάζκα ζαιάζζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε σθεαλνχο θαη ζάιαζζεο· 

11. ελζαξξχλεη θαη πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ απφ νηθνινγηθή ή βηνινγηθή άπνςε ζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ ζηηο πεξηνρέο εθηφο εζληθήο 

δηθαηνδνζίαο· 

12. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηεί κε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα λα 

ζπλερηζηεί ε ελίζρπζε θαη πξνψζεζε, ζην πιαίζην ηεο λέαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο ηεο 

UNCLOS, ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζεζκηθνχ κεραληζκνχ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

επηβνιή ζπλδεδεκέλσλ, ζπλεθηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ δηθηχσλ 

ΘΠΠ σο νπζηαζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνινγηθήο θαη βηνινγηθήο 

ζπλδεζηκφηεηαο· 

13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επεμεξγαζηεί δέζκε εκπεξηζηαησκέλσλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζάιαζζεο ηεο Δπξψπεο· είλαη ηεο άπνςεο 

φηη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζπληζηά απαξαίηεηε πξφθιεζε, δεδνκέλνπ φηη ην 

80% ησλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία πιαίζην γηα ηε 

ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή ηαμηλνκείηαη σο άγλσζην· 
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14. θαιεί ηελ ΔΔ λα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πιαζηηθψλ 

ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ φζν θαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ζην 

πιαίζην ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο. 

15. ηνλίδεη φηη απηή ε λέα δηεζλήο ζπκθσλία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη έλα ηζφηηκν πεδίν 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ· είλαη ηεο άπνςεο φηη ε 

λέα δηεζλήο ζπκθσλία πξέπεη, επηπιένλ, λα αζρνιεζεί κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ, θπξίσο ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ θξαηψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ ελφςεη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, 

κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηηο ΘΠΠ·  

16. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ην ζπληνληζκφ, 

ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξαγφλησλ, φπσο 

θαη κεηαμχ ησλ λέσλ κέζσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε, ησλ 

πθηζηάκελσλ κέζσλ ηεο ζπκθσλίαο ησλ ΖΔ γηα ηα ηρζπαπνζέκαηα (UNFSA) θαη ηνπ 

FAO, ησλ ΠΟΓΑ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα, φπσο ε  Γηεζλήο Αξρή Θαιάζζηνπ 

Βπζνχ  θαη ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο· 

17. δεηεί απφ ηα ΖΔ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα θξάηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή 

ησλ πθηζηακέλσλ θαλφλσλ θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, λα ζεζπίζνπλ πξφζζεηνπο θαλφλεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ έκκεζα ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ 

αλνηθηή ζάιαζζα θαη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 

αζθαιείαο θαη παξαθνινχζεζεο, π.ρ. κε ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ παγθφζκηαο 

δηαρείξηζεο, δειαδή ελφο θεληξνπνηεκέλνπ κεραληζκνχ λενιφγεζεο ζθαθψλ, φπσο ν 

παγθφζκηνο θαηάινγνο αιηεπηηθψλ ζθαθψλ πνπ θαηαξηίδεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ FAO, 

αιιά απνθεχγνληαο κηα απμεκέλε γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο αιηείο· 

18. ηνλίδεη φηη ν αληίθηππνο ηεο αιηείαο ζηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα ζηηο πεξηνρέο εθηφο 

εζληθήο δηθαηνδνζίαο ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηελ εληνιή ησλ ΠΟΓΑ· 

19. θαιεί επηηαθηηθά ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ, ζην πιαίζην ηεο εληνιήο ηεο λέαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο ηεο UNCLOS, ηε 

δεκηνπξγία ζεζκηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή εθ ησλ πξνηέξσλ εθηηκήζεσλ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, φπσο απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

206 ηεο UNCLOS, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιάζζησλ 

πφξσλ, ζε ζηέξεα επηζηεκνληθή βάζε ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη λα κεξηκλήζνπλ, ψζηε 

νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα ζπλνδεχνληαη απφ ιεπηνκεξή πεξηβαιινληηθή θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε· 

20. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο λέαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο, λα θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο αιπζίδαο ησλ επζπλψλ γηα ηηο δεκίεο απηέο· 

21. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεηήζεη επηηαθηηθά απφ ηα θξάηε πνπ δελ ην έρνπλ πξάμεη 

αθφκα, λα επηθπξψζνπλ ηελ UNCLOS ή λα πξνζρσξήζνπλ ζε απηήλ· 

22. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΓΖΔ) θαη ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ ηεο κειινληηθήο δηεζλνχο ζπκθσλίαο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

Ηζηνξηθφ 

Σα ΖΔ αλαθέξζεθαλ ζηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ παγθφζκησλ πδάησλ ζην έγγξαθν 

απνηειεζκάησλ ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ζηε Βξαδηιία απφ ηηο 3 έσο ηηο 14 Ηνπλίνπ 1992, ηε 

ιεγφκελε Αηδέληα 21. Απηφ έδεημε φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα αλαγλψξηδε ηελ αλάγθε κηαο 

δηεζλνχο πξνζέγγηζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηε ξχπαλζε θαη ηνπο απμαλφκελνπο 

θηλδχλνπο γηα ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα. Αθνινχζεζε ε Γηαθήξπμε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ 

γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ην ζρέδην εθαξκνγήο ηα νπνία ζπκθσλήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο Κνξπθήο ηνπ ΟΖΔ ζηε Νφηηα Αθξηθή απφ ηηο 2 έσο ηηο 4 

επηεκβξίνπ 2002. Σν 2012, ζην έγγξαθν απνηειεζκάησλ ηεο πην πξφζθαηεο δηάζθεςεο ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, θαη νλνκάζηεθε 

«Rio+20» ππφ κνξθή ζχλδεζεο κε ηελ πξψηε Αηδέληα ηνπ Ρίν, ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

επαλαδηαηχπσζε ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηεο λα αληηκεησπίζεη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηελ αλάγθε γηα βηψζηκε αλάπηπμε. Απηφ δείρλεη φηη αλ θαη ηα ΖΔ θαη φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε απηψλ ησλ δηαθεξχμεσλ θαη ζπκθσληψλ δεζκεχνληαη γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ, ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ζε 

έλα ηαρέσο εμειηζζφκελν θφζκν, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη θάζε ρξφλν. 

ε απηφ ην πιαίζην, ην 1995 ν ΟΖΔ ελέθξηλε ηε ζπκθσλία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

ηρζπαπνζέκαηα (UNFSA) σο εθηειεζηηθή ζπκθσλία γηα ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) ηνπ 1982. Ζ αιηεπηηθή θνηλφηεηα ζεσξεί ηελ 

UNFSA θαιή ζπκθσλία, ε νπνία ζεζπίδεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ λνκηθφ πιαίζην παξέρνληαο ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε δηαξθή πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο, κε παξάιιειε 

παξαθνινχζεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ.  

Οη αλεζπρίεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο βηψζηκεο 

ρξήζεο ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ πέξαλ ησλ πεξηνρψλ εζληθήο δηθαηνδνζίαο, νδήγεζαλ ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ad hoc αλνηρηήο άηππεο νκάδαο εξγαζίαο, κε ην ςήθηζκα 59/24 παξάγξαθνο 

73 ηνπ 2004 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ελ 

ιφγσ νκάδαο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαιχζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηε δπλαηφηεηα λα πξναρζεί ε 

ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ηεο 

ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο πέξαλ ησλ πεξηνρψλ εζληθήο δηθαηνδνζίαο. Βάζεη ησλ εθζέζεσλ 

ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ε ΓΖΔ επξφθεηην λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ 

εθηφο δηθαηνδνζίαο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 69εο ζπλφδνπ ηεο πλέιεπζεο. Χο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεδξίαζήο ηεο, ε νκάδα εξγαζίαο παξνπζίαζε ζηελ ΓΖΔ, ην 2011, κηα δέζκε ζπζηάζεσλ 

γηα ηνπο θαλάζζιοςρ γενεηικούρ πόποςρ, ηιρ θαλάζζιερ πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ, ηη 

διαδικαζία εκηίμηζηρ πεπιβαλλονηικού ανηικηύπος θαη ηελ ανάπηςξη ικανοηήηων. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, ε νκάδα εξγαζίαο παξνπζίαζε ηελ ηειεπηαία έθζεζή ηεο ηνλίδνληαο 

ηελ αλάγθε ελφο νινθιεξσκέλνπ παγθφζκηνπ θαζεζηψηνο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε 

απηνχ ηνπ δεηήκαηνο θαη πξφηεηλε ηελ αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κέζνπ 

ζχκθσλα κε ηελ UNCLOS γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βηψζηκε ρξήζε ηεο ζαιάζζηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε πεξηνρέο εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο. Βάζεη απηήο ηεο ζχζηαζεο, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2015, ε ΓΖΔ απνθάζηζε λα ζπγθξνηήζεη πξνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή κε ζηφρν 
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ηελ θαηάξηηζε ηνπ θεηκέλνπ ελφο δηεζλνχο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κέζνπ έσο ην ηέινο ηνπ 2017, 

πξηλ απφ ηε δηνξγάλσζε κηαο δηαθπβεξλεηηθήο δηάζθεςεο. 

Θέζε ηεο εηζεγήηξηαο 

 

Οη ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηαρχ ξπζκφ, θαη 

ζπλεπψο ε πίεζε γηα ηε βησζηκφηεηα θαη δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο 

απμάλεηαη δηαξθψο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε εηζεγήηξηα επηδνθηκάδεη ην ζπλερηδφκελν έξγν 

ηεο ΓΖΔ θαη ηεο ad hoc αλνηρηήο άηππεο νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία θαηφξζσζε, παξά ηηο 

κεγάιεο αληηδξάζεηο, λα πξνσζήζεη ην ζέκα ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο πέξαλ ησλ 

πεξηνρψλ εζληθήο δηθαηνδνζίαο ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί έλα δηεζλέο λνκηθά 

δεζκεπηηθφ κέζν. 

Σαπηφρξνλα, ε εηζεγήηξηα ζα ήζειε λα επηζεκάλεη φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ ην λέν κέζν. Δίλαη δχζθνιν λα 

θαληαζηεί θαλείο νπνηνδήπνηε απνηειεζκαηηθφ θαη θαιά ζπληνληζκέλν κέζν ζρεηηδφκελν κε 

ηε ζαιάζζηα βηνινγία, ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα χδαηα - ηελ αιηεία. Δπίζεο, απηφ δελ πξέπεη λα 

ζπλεπάγεηαη ηελ αιιαγή ή ηελ αλαζηνιή ηεο ζπκθσλίαο ησλ ΖΔ γηα ηα ηρζπαπνζέκαηα 

(UNFSA), ε νπνία παξέρεη, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ, έλα πιαίζην πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε θαη απνηειέζκαηα εάλ εθαξκνζηεί θαηάιιεια. Αληίζεηα, ε 

εηζεγήηξηα ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ηεο UNFSA ζηε λέα ζπκθσλία, θάλνληαο ηε ζπκθσλία 

ηνπ 1995 θεληξηθφ άμνλα απηνχ ηνπ λένπ δηεζλνχο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κέζνπ θαη θπξίσο, 

ζπληνλίδνληαο ηηο ΠΟΓΑ θαη ηηο ΘΠΠ κε φιεο ηηο άιιεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ 

ησλ πεξηνρψλ εζληθήο δηθαηνδνζίαο. 

Δπηπιένλ, ε λέα ζπκθσλία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέζα γηα ηε ινγνδνζία φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ, δηφηη ρσξίο απηά, είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί πξαγκαηηθή 

απνδνηηθφηεηα θαη πξφνδνο. Δπίζεο, ζπλεθηηκψληαο ηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ, ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ν δηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα θαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ δηακνηξαζκνχ θαιψλ 

πξαθηηθψλ, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

απηνχ ηνπ λένπ κέζνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ. 
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