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Παραγωγή ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την αλιεία για 
βιομηχανικούς σκοπούς και την παραγωγή ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου (2004/2262(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απαγόρευση χρησιμοποίησης ιχθυάλευρων στη διατροφή των 
μηρυκαστικών που επέβαλε η Επιτροπή το 2001 ως προληπτικό μέτρο το οποίο 
εισηγήθηκε το Συμβούλιο με την απόφασή του αριθ. 2000/766/EΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 
2000, περί ορισμένων μέτρων προστασίας σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες και τη χρησιμοποίηση ζωϊκών πρωτεϊνών στη διατροφή των ζώων1 και 
ενοποιήθηκε αργότερα στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1234/2003 της Επιτροπής, της 10ης 
Ιουλίου 20032, για την τροποποίηση των Παραρτημάτων I, IV και XI του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 999/2001, με τον οποίο θεσπίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση ιχθυάλευρων στη διατροφή μη 
μηρυκαστικών ζώων (Παράρτημα IV στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 όπως 
τροποποιήθηκε),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του 2004 της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η βιομηχανία ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων – ο 
ρόλος της στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική»,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών3

όπως τροποποιήθηκε συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1923/2006, της 18ης 
Δεκεμβρίου 20064, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/2005 της Επιτροπής, της 5ης 
Αυγούστου 2005, για την τροποποίηση του Παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
διατροφή των ζώων5, ο οποίος υπεβλήθη από την Επιτροπή σε συνέχεια της ανάπτυξης 
επικυρωμένης μεθόδου (οδηγία 2003/126/EΚ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003,
για καθορισμό αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής 
προέλευσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών6) που καθιστά δυνατή την ανίχνευση 
κρέατος μηρυκαστικών και οστεάλευρων στις ζωοτροφές, ακόμα και αν υπάρχουν 
ιχθυάλευρα μέσα στην ίδια ζωοτροφή, και αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι πλέον ισχυρή η 
βάση στην οποία απαγορεύτηκε η χρησιμοποίηση ιχθυάλευρων στη διατροφή των 
μηρυκαστικών, και ότι αυτή η απαγόρευση πρέπει να αρθεί,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με το σχέδιο του 
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προαναφερθέντος κανονισμού της Επιτροπής1, το οποίο ζητεί απόσυρση του σχεδίου 
αυτού και θεωρεί ότι η χρησιμοποίηση ιχθυάλευρων στη διατροφή μηρυκαστικών δεν 
εναρμονίζεται με το καθήκον που έχει επιφορτιστεί η Κοινότητα ως προς την προστασία 
της υγείας των πολιτών της,

– έχοντας υπόψη τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ανεπιθύμητων ουσιών στις ζωοτροφές που 
ορίζονται στην οδηγία 2002/32/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές2, η οποία 
τροποποιήθηκε το 2003 ώστε να περιληφθούν οι διοξίνες από την οδηγία της Επιτροπής 
2003/57/EΚ της 17ης Ιουνίου 20033 και τροποποιήθηκε περαιτέρω με την οδηγία 
2003/100/EΚ της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 20034,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη βελτίωση της παρακολούθησης της αλιείας για 
βιομηχανικούς σκοπούς εντός της ΕΕ (COM(2004)0167), η οποία έχει ως στόχο τη 
θέσπιση διαφανούς και αποτελεσματικής παρακολούθησης των εκφορτώσεων 
αλιευμάτων για βιομηχανικούς σκοπούς σε ολόκληρη την Κοινότητα,

– έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Μαΐου 2006 σχετικά με 
τους κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών5, 

– έχοντας υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των 
Τροφίμων σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 
Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0155/2005),

A. εκτιμώντας ότι η συνεκτική αντιμετώπιση ερωτημάτων που κατά καιρούς εγείρονται 
σχετικά με θέματα δεοντολογίας, βιωσιμότητας, τοξινών, βαρέων μετάλλων και ρύπων 
είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της βιομηχανίας ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων,

B. εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για τη μετάδοση ΣΕΒ ή 
ΜΣΕ μέσω της χρήσης προϊόντων ιχθύων σε ζωοτροφές και ότι οι αυστηροί κανονιστικοί 
έλεγχοι, μαζί με εκτεταμένες επενδύσεις της βιομηχανία, έχουν διασφαλίσει την 
ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας από τη μόλυνση με διοξίνες και παρόμοια με διοξίνες 
PCB,

Γ. εκτιμώντας ότι, λόγω των βελτιωμένων επίσημων μεθόδων, δεν υπάρχει κίνδυνος 
σύγχυσης της παρουσίας κρέατος μηρυκαστικών και οστεάλευρων με τα ιχθυάλευρα,

Δ. εκτιμώντας ότι το ιχθυάλευρα είναι πλούσια σε απαραίτητα αμινοξέα υπό τη μορφή 
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πρωτεϊνών, και ότι τα ιχθυέλαια και τα ιχθυάλευρα είναι πλούσια σε λιπαρά οξέα τα 
οποία ωφελούν την υγεία και την καλή διαβίωση τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων,

E. εκτιμώντας ότι, ενώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τις επιπτώσεις της αλιείας 
για βιομηχανικούς σκοπούς και ότι δεν πρέπει να δίνεται μεγάλη βαρύτητα σε μία 
μοναδική πηγή πληροφόρησης, τα αποτελέσματα της μελέτης του 2004 του ICES έδειξαν
ότι οι επιπτώσεις της αλιείας για βιομηχανικούς σκοπούς στα θαλάσσια οικοσυστήματα 
είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση με τις επιπτώσεις της αλιείας για ανθρώπινη 
κατανάλωση,

ΣΤ. εκτιμώντας, ωστόσο, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για τις επιπτώσεις της αλιείας για 
βιομηχανικούς σκοπούς στα θαλάσσια οικοσυστήματα και το ευρύτερο περιβάλλον,

Ζ. εκτιμώντας ότι όλες οι χώρες και οι περιφέρειες που προμηθεύουν την ΕΕ με ιχθυάλευρα 
στηρίζουν και εφαρμόζουν τις τεχνικές οδηγίες υπεύθυνης αλιείας του FAO, 

Η.  εκτιμώντας ότι το προαναφερθέν έγγραφο εργασίας του 2004 της ΓΔ Έρευνας ανέφερε 
ότι, στα ύδατα της ΕΕ, τα περισσότερα είδη-στόχοι, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία, θεωρείται ότι βρίσκονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων,

Θ. εκτιμώντας ότι η βιομηχανία ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων είναι παγκόσμιας σημασίας, 
και σε αυτήν εκτιμάται ότι εργάζονται 2 222 άνθρωποι άμεσα και 30 000 έμμεσα στην 
Ευρώπη και περισσότεροι από 100 000 στο Περού, τον μεγαλύτερο παραγωγό και 
εξαγωγέα ιχθυάλευρων,

Ι. εκτιμώντας ότι τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια είναι κεφαλαιώδους σημασίας ως 
αποθέματα βασικής τροφής για εκτρεφόμενους ιχθύες στον αναπτυσσόμενο τομέα 
υδατοκαλλιεργειών της ΕΕ,

1. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή εφαρμόζει επί του παρόντος την αρχή ως προς τον 
καθορισμό TAC και ποσοστώσεων σύμφωνα με ορισμένα επιστημονικά κριτήρια, και 
θεωρεί ότι η χρήση των ιχθύων μετά την εκφόρτωσή τους είναι οικονομικό θέμα και όχι 
θέμα διατήρησης·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με τη βελτίωση της παρακολούθησης της αλιείας για βιομηχανικούς σκοπούς
εντός της ΕΕ·

3. τονίζει τη σημασία της συνέχισης της έρευνας για τις επιπτώσεις της αλιείας για 
βιομηχανικούς σκοπούς και τις επιδράσεις της στα άλλα είδη αλιείας όπως επίσης και στο 
ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον, με σκοπό την διατήρηση όλων των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε βιώσιμο επίπεδο και την ανταμοιβή των αλιέων που χρησιμοποιούν 
τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές·

4. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα για το προσφυγάκι, ώστε 
να υπάρξουν βελτιωμένες συμβουλές και διαχείριση στο εγγύς μέλλον·

5. τονίζει το πρόβλημα των απορριπτόμενων αλιευμάτων, τα οποία εκτιμάται ότι στην 
Ευρώπη είναι έως και 1 εκατ. τόνοι ετησίως,

6. ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτες ή/και πιλοτικά σχέδια για να 



ερευνηθεί η παρούσα κατάσταση των απορριπτόμενων αλιευμάτων και οι δυνατότητες 
χρήσης τους στον τομέα της αλιείας για βιομηχανικούς σκοπούς, έτσι ώστε να μην 
μπορεί σε καμία περίπτωση η χρήση τους να οδηγήσει σε υπερεκμετάλλευση των πόρων,

7. υποδεικνύει ότι η χρήση απορριπτόμενων αλιευμάτων στη βιομηχανία ιχθυάλευρων και 
ιχθυελαίων πρέπει να εξετάζεται από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή Αλιείας του Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τον ταχέως επεκτεινόμενο 
τομέα υδατοκαλλιεργειών της ΕΕ·

8. τονίζει τους ελέγχους που διεξάγονται στην ΕΕ για τον περιορισμό της παρουσίας 
ανεπιθύμητων ουσιών και προσμείξεων στις ζωοτροφές, διασφαλίζοντας ότι τα 
ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια παραμένουν σαφώς εντός των ορίων, και χαιρετίζει την 
επένδυση ύψους 25 εκατ. EUR της βιομηχανίας ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων στη Δανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την εξάλειψη των διοξινών και παρόμοιων με τις 
διοξίνες PCB και την εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς προϊόντος· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν με προσοχή την εφαρμογή των υφιστάμενων 
ελέγχων·

9. σημειώνει με επιδοκιμασία ότι αυτή η επένδυση της βιομηχανίας έχει πραγματοποιηθεί 
με προθυμία παρά τη μη υιοθέτηση της αρχής της ΕΕ «ο ρυπαίνων πληρώνει»

10. τονίζει ότι η βιομηχανία πρέπει να εφαρμόζει πάντα την αρχή «ALARA» (as low as
reasonably achievable - κατώτερο ευλόγως εφικτό) στο πλαίσιο των έλεγχων διοξινών 
και παρόμοιων με διοξίνες PCB·

11. ζητεί επιστημονική ανάλυση για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων 
διοξινών στα ιχθυάλευρα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των χοίρων και των 
πουλερικών·

12. τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει την 
απαγόρευση των ιχθυάλευρων λόγω του ότι θα μπορούσαν να μεταδώσουν ΣΕΒ ή άλλες 
ΜΣΕ·

13. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1923/2006 απαγορεύει τη χορήγηση μερικών 
επεξεργασμένων ζωικών πρωτεϊνών στα μηρυκαστικά, αλλά δίδει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να επιτρέψει παρεκκλίσεις για την διατροφή των νεαρών μηρυκαστικών με 
πρωτεΐνες που προέρχονται από ψάρια, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές 
βασίζονται σε επιστημονική αξιολόγηση των διαιτητικών αναγκών αυτών των  νεαρών 
μηρυκαστικών και ακολουθούν αξιολόγηση των πτυχών του ελέγχου·

14. υπενθυμίζει την προαναφερθείσα θέση του που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2006 και η 
οποία σε σχέση με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει παρέκκλιση που 
επιτρέπει, σε ορισμένες περιστάσεις, τη σίτιση νεαρών ζώων μηρυκαστικών ειδών με 
πρωτεΐνες που προέρχονται από ψάρια·

15. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρθεί η απαγόρευση της χρησιμοποίησης 
ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων στη διατροφή των μηρυκαστικών

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


