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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
(2019/2177(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και 
την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την 
κατάσταση όσον αφορά την κοινή αλιευτική πολιτική και τη διαβούλευση για τις 
αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2020 (COM (2019) 0274),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) 
για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης για τη Βόρεια 
Θάλασσα (2016-2017), τα Βορειοδυτικά Ύδατα (2016-2017) και το σκουμπρί στη 
Βόρεια Θάλασσα και στα Βορειοδυτικά Ύδατα (2015-2017),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ολομέλειας της Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (STECF) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 και 17-01),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις αποτελούν κοινή αλιευτική πρακτική για την 
επιστροφή των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα, είτε νεκρών είτε ζωντανών, 
λόγω μη απαιτούμενου μεγέθους, λόγων εμπορευσιμότητας, έλλειψης ποσοστώσεων ή 
κανόνων σύνθεσης αλιευμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι απορρίψεις αποτελούν 
σημαντική σπατάλη φυσικών πόρων και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς στην 
οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 23 % των 
παγκόσμιων αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιστορικά υψηλά επίπεδα 
απορρίψεων σε ορισμένους τύπους αλιείας έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας της ΕΕ και έχουν υπονομεύσει την αξιοπιστία 

1 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
2 ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105.
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της αλιευτικής πολιτικής της Ένωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της πρακτικής της διαλογής αλιευμάτων 
ανώτερης κατηγορίας (απόρριψη εμπορεύσιμων ιχθύων), η οποία θεσπίστηκε στην ΕΕ 
το 2010, δεν έχει εφαρμοστεί ορθά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), όπως μεταρρυθμίστηκε 
το 2013, εισήγαγε τον στόχο της Ένωσης για σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων με την 
αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στο μέτρο του δυνατού, και με 
τη διασφάλιση της εκφόρτωσης των αλιευμάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης, η οποία εφαρμόστηκε σταδιακά σε 
περίοδο τεσσάρων ετών (2015-2019), καθιστά υποχρεωτική την εκφόρτωση και 
αφαίρεση από τις ισχύουσες ποσοστώσεις όλων των αλιευμάτων ρυθμιζόμενων ειδών 
στα ύδατα της ΕΕ ή από σκάφη της ΕΕ σε διεθνή ύδατα, και απαγορεύει τη χρήση ιχθύων 
μεγέθους μικρότερου του κανονικού για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν αποτελεί πλήρη απαγόρευση των 
απορρίψεων, δεδομένου ότι ισχύει μόνο για τα ρυθμιζόμενα είδη (συνολικά 
επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και αλιεία που υπόκειται σε ρύθμιση της αλιευτικής 
προσπάθειας για την οποία έχει καθοριστεί ελάχιστο μέγεθος) και περιλαμβάνει 
εξαιρέσεις για υψηλά ποσοστά επιβίωσης και έως 5 % de minimis σε περιπτώσεις στις 
οποίες είναι δύσκολο να επιτευχθεί αύξηση της επιλεκτικότητας ή όταν ο χειρισμός των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές τρίτες χώρες και αυτοδιοικούμενα εδάφη έχουν θεσπίσει 
απαγορεύσεις απορρίψεων σε διαφόρους βαθμούς, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, οι 
Νήσοι Φερόε, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Χιλή και η Νέα Ζηλανδία·

1. επιβεβαιώνει τον γενικό στόχο της ΕΕ για τη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης 
των αλιευτικών αποθεμάτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· 
επισημαίνει ότι η μείωση των απορρίψεων και η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων αποτελεί προτεραιότητα δημόσιας πολιτικής που έχει διαμορφωθεί ως 
απάντηση στις ανησυχίες σχετικά με τη λογοδοσία, τη διατήρηση και τη σπατάλη των 
φυσικών πόρων, καθώς και στην επιστημονική ανάγκη να λαμβάνονται πλήρως υπόψη 
όλες οι πηγές θνησιμότητας λόγω αλιείας·

2. αναγνωρίζει ότι η θέσπιση της υποχρέωσης εκφόρτωσης αποτελεί σημαντική αλλαγή στη 
διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ —από την καταγραφή των εκφορτώσεων σε ένα σύστημα 
καταγραφής του συνόλου των αλιευμάτων— και έχει αναπόφευκτα ένα φάσμα 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικολογικών και οικονομικών επιπτώσεων·

3. επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συνεργασία των 
ενδιαφερόμενων μερών και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της 
επιλεκτικότητας· σημειώνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης 
παραμένει γενικά χαμηλή και ότι οι απορρίψεις πραγματοποιούνται σε ποσοστά περίπου 
συγκρίσιμα με τα έτη πριν από τη θέσπιση της υποχρέωσης εκφόρτωσης·

4. σημειώνει ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης έχει προκαλέσει ανησυχίες στον αλιευτικό 
κλάδο, ιδίως στους μικτούς τύπους αλιείας που εκτίθενται σε πιθανές περιπτώσεις 
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περιοριστικής ποσόστωσης και σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας· χαιρετίζει τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα —ανταλλαγές ποσοστώσεων και ομάδες ποσοστώσεων 
για τα παρεμπίπτοντα αλιευόμενα είδη— και επιμένει στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
αποτελεσματικών σχεδίων μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων με στόχο την 
ανασύσταση των ευπαθών αποθεμάτων·

5. τονίζει τη δυνητική χρήση των εξαιρέσεων (υψηλά ποσοστά επιβίωσης και de minimis) 
που προβλέπονται στον κανονισμό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και την 
αντιμετώπιση πιθανών περιπτώσεων συμφόρησης· υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχονται 
αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία και δεδομένα και συνιστά να εξορθολογιστεί η διαδικασία 
χορήγησης εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης συλλογής δεδομένων·

6. υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για 
την προώθηση βελτιώσεων στην αλιευτική και επιχειρησιακή συμπεριφορά, την παροχή 
κινήτρων για την ανάπτυξη και χρήση πιο επιλεκτικών εργαλείων για την 
ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και τη βελτίωση της τεκμηρίωσης των 
αλιευμάτων για την καλύτερη κατανόηση και επιστημονική αξιολόγηση των 
ιχθυαποθεμάτων· αναγνωρίζει ότι, αν και η επιδίωξη αυτού του απώτερου στόχου απαιτεί 
χρόνο και επαρκή γνώση, απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση μιας 
κοινής αντίληψης και για την πλήρη αξιοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης ως μέσου 
για την επίτευξή του·

7. σημειώνει ότι τα επίπεδα απορρίψεων παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στα διάφορα είδη 
αλιείας και τις θαλάσσιες λεκάνες, γεγονός που οδηγεί στην αντίληψη ότι η προσέγγιση 
«ένας κανόνας ταιριάζει σε όλους» μπορεί να μην είναι η βέλτιστη στρατηγική για την 
ενθάρρυνση των αλιέων να καταστούν πιο επιλεκτικοί· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει 
τις κύριες ελλείψεις και να προτείνει προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες λύσεις για 
συγκεκριμένους τύπους αλιείας σε κάθε θαλάσσια λεκάνη·

8. υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο παρέχει τη νομική βάση ώστε τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν ενεργά για τον καθορισμό επιλεκτικών αλιευτικών κανόνων με πιο 
ευέλικτο τρόπο και για την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων 
μετριασμού· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσω μιας 
περιφερειακής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών και των γνωμοδοτικών συμβουλίων, και να αξιοποιήσουν τις 
επιδοτήσεις που έχουν στη διάθεσή τους για τον σκοπό αυτό· επαναλαμβάνει την ανάγκη 
να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα πρόσφατων επιστημονικών μελετών 
(π.χ. DiscardLess, MINOUW και LIFE iSEAS) σχετικά με την επιλεκτικότητα 
καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, τις στρατηγικές αποφυγής και τις τροποποιήσεις των 
σκαφών για τον χειρισμό των ανεπιθύμητων αλιευμάτων επί του σκάφους·

10. τονίζει ότι τα αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία για την 
ορθή εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, 
πρέπει να υποστηρίζονται από ακριβή και αξιόπιστα έγγραφα αλιευμάτων και 
επιστημονικά δεδομένα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
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προσπάθειές τους για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, εάν 
χρειαστεί, και να αναλάβουν περαιτέρω δράση για να εξασφαλίσουν πλήρη τεκμηρίωση 
και συλλογή δεδομένων·

11. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη κατάλληλου ελέγχου και συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης και υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπό της στη 
βιωσιμότητα· ζητεί να αξιοποιηθούν καλύτερα οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές 
λύσεις και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του αλιευτικού τομέα και των αρχών των 
κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί ταχέως ο έλεγχος·

12. τονίζει ότι, μολονότι η βελτίωση της επιλεκτικότητας πρέπει να αποτελεί υψηλή 
προτεραιότητα, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης απαιτεί διατομεακή 
προσέγγιση και σαφή κίνητρα για την ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών 
μετριασμού· συνιστά τα ακόλουθα συνοδευτικά μέτρα και εργαλεία διαχείρισης:

α) τη χρήση εργαλείων βάσει ποσοστώσεων: κατανομή των ποσοστώσεων σύμφωνα 
με την αναμενόμενη σύνθεση των αλιευμάτων, περαιτέρω χρήση προσαρμογών 
μέσω ανταλλαγών ποσοστώσεων με άλλα κράτη μέλη, και κατανομή του 
εκτιμώμενου ποσοστού απορρίψεων των ποσοστώσεων σε αλιείς που επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν πιο επιλεκτικά εργαλεία·

β) την εφαρμογή της έννοιας του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για την 
πρόληψη των απορρίψεων, κατευθύνοντας τους αλιείς σε περιοχές που είναι πιθανό 
να υπάρχουν ψάρια μεγέθους μικρότερου του κανονικού·

γ) την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας ώστε να μπορούν οι αλιείς να επιλέγουν λύσεις 
αλιευτικών εργαλείων, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευθύνη για την τεκμηρίωση 
(πλήρης τεκμηρίωση των αλιευμάτων)·

δ) την παροχή ευέλικτων μηχανισμών για την έγκριση νέων τύπων επιλεκτικών 
εργαλείων προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
αίτηση και να υλοποιήσουν πιλοτικά έργα·

ε) τη χορήγηση αποκλειστικής πρόσβασης σε τόπους ή χρονικές περιόδους αλιείας 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιλεκτικότητα·

στ) την υιοθέτηση στρατηγικών για τη χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων εκτός της 
ανθρώπινης κατανάλωσης·

ζ) την ανάπτυξη σχεδίου για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και/ή περιφερειακών σχεδίων 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, με τη συμμετοχή των κρατών μελών και του 
αλιευτικού κλάδου και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας·

η) τη χρήση και ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της 
επιλεκτικότητας και του ελέγχου·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


