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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας
(2019/2158(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής το 2020 για τη γαλάζια οικονομία, της 11ης 
Ιουνίου 2020,

– έχοντας υπόψη τις υπηρεσίες χαρτογράφησης «EMODnet Human Activities Vessels 
Density Mapping – Service, 2019» και «Offshore Renewable Energy Developments –
2018» του συστήματος διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών OSPAR,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Μια στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον»
(COM(2020)0741),

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής, του Μαΐου του 2020, για θετικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και της αλιείας,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή Αλιείας (PECH), του Νοεμβρίου του 
2020, σχετικά με τον αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αλιεία της χρήσης υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας και άλλων θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βόρειας Θάλασσας 
(NSAC), της 28ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων και τις αλληλεπιδράσεις με την αλιεία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

                                               
1 ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.
2 ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στόχο να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το 30 % της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το 2050 θα καλυφθεί από υπεράκτια αιολική 
ενέργεια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση από την υφιστάμενη υπεράκτια αιολική 
δυναμικότητα 12 GW στην ΕΕ των 27 σε στόχο 300 GW το 2050·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου προβλέπεται ότι τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ θα συνεχίσουν να έχουν 
πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και, ως εκ τούτου, θα συνεχίσουν να 
μοιράζονται τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει επί του παρόντος 
110 υπεράκτια αιολικά πάρκα με περισσότερες από 5 000 ανεμογεννήτριες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 
κυματική ή η παλιρροϊκή τεχνολογία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική 
της Επιτροπής για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μολονότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχουν μεγάλης κλίμακας εμπορικές εγκαταστάσεις κυματικής ή 
παλιρροϊκής τεχνολογίας εν λειτουργία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες έχουν μέσο κύκλο ζωής 25 έως 
30 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ λίγες ανεμογεννήτριες έχουν παροπλιστεί μέχρι 
σήμερα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλέον αποδοτικός από πλευράς κόστους και χώρου τρόπος να 
επιτευχθεί ο στόχος των υπεράκτιων εγκαταστάσεων για το 2050 θα ήταν η πολλαπλή 
χρήση του ίδιου θαλάσσιου χώρου από διαφορετικούς τομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 
(2014/89/ΕΕ) ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις δραστηριοτήτων και χρήσεων όπως η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία και 
οι εγκαταστάσεις και υποδομές για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
καθώς και τα υποβρύχια καλώδια, και να προωθούν τη συνύπαρξη των σχετικών 
δραστηριοτήτων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 80 % του συνόλου των αλιευτικών εταιρειών στην 
ΕΕ είναι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας, οι περισσότερες από τις οποίες είναι 
επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια εδώ και πολλές γενεές και 
δραστηριοποιούνται κυρίως στα παράκτια ύδατα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σώρευση των τρεχουσών και μελλοντικών εξελίξεων στις 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στους στόλους τράτας 
που αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη και καρκινοειδή·

1. εκφράζει την ανησυχία του για τις μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι 
υπεράκτιες ανεμογεννήτριες στα οικοσυστήματα, στα ιχθυαποθέματα και στη 
βιοποικιλότητα και, κατά συνέπεια, στην αλιεία στο σύνολό της, καθ’ όλη τη διάρκεια 
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του κύκλου ζωής τους, από την κατασκευή έως τη λειτουργία και τον παροπλισμό·

2. τονίζει ότι η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων (OWF) ενέχει 
τον κίνδυνο βλάβης της φυσικής λειτουργίας της θαλάσσιας λεκάνης, ιδίως των 
θαλάσσιων ρευμάτων και των ρευμάτων αέρα, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει 
στην ανάμειξη της στρωμάτωσης της υδάτινης στήλης και, κατά συνέπεια, να 
επηρεάσει τον κύκλο θρεπτικών στοιχείων, την παραγωγή κυμάτων, τα παλιρροϊκά ύψη 
και τη μεταφορά ιζημάτων συρόμενου υλικού, ενώ ο υποηχητικός θόρυβος από τα 
περιστροφικά πτερύγια θα μπορούσε να απομακρύνει τα ψάρια από τα OWF, και τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τα υποβρύχια καλώδια, καθώς και ο υποθαλάσσιος 
θόρυβος από την τοποθέτηση πασσάλων θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στη θαλάσσια ζωή·

3. τονίζει ότι οι πιθανές επιδράσεις τεχνητού υφάλου περιορίζονται στην επιχειρησιακή 
φάση μιας υπεράκτιας ανεμογεννήτριας και ότι ο παροπλισμός ενδεχομένως να 
προσδώσει προσωρινό χαρακτήρα στα τυχόν πλεονεκτήματα·

4. προτείνει να αξιολογηθεί ο συνδυασμός και η ενσωμάτωση των OWF στις θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) σε σχέση με σαφώς καθορισμένους στόχους για τα 
ενδιαιτήματα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν τους αλιευτικούς πόρους·

5. δηλώνει ότι τα OWF μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην αλιεία μεταβάλλοντας τη 
χωρική κατανομή και την αφθονία των θαλάσσιων ειδών που αλιεύονται εμπορικά, 
καθώς και μέσω της παύσης της αλίευσής τους για λόγους ασφαλείας ή της επιβολής 
αλλαγής στην αλιευτική δραστηριότητα ή μέθοδο, για παράδειγμα από ενεργητική σε 
παθητική·

6. τονίζει ότι οι αλιευτικές επιχειρήσεις μικρής κλίμακας θα επηρεαστούν ιδιαιτέρως από 
τη μετατόπιση, καθώς ίσως να μην έχουν την ικανότητα να μεταβούν σε άλλους 
ιχθυότοπους ούτε να αλλάξουν αλιευτική μέθοδο·

7. τονίζει ότι η ασφάλιση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται σε αιολικά 
πάρκα είναι πολύ προβληματική λόγω των ανεπαρκών επιπέδων αποζημίωσης που 
προσφέρουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αλιευτικών σκαφών·

8. επισημαίνει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός στην πρόσβαση σε παραδοσιακούς 
ιχθυότοπους επηρεάζει άμεσα τα μέσα διαβίωσης των αλιέων της ΕΕ και τις 
εξαρτώμενες θέσεις εργασίας στην ξηρά, και υπονομεύει την υπεύθυνη και βιώσιμη 
παροχή επισιτιστικής ασφάλειας·

9. τονίζει ότι η ανάλυση επικάλυψης των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
της αλιείας υποδηλώνει απότομη αύξηση της δυνατότητας ειδικών συγκρούσεων στα 
ευρωπαϊκά ύδατα κατά τα επόμενα έτη·

10. τονίζει ότι, σήμερα, οι αλιευτικές δραστηριότητες (ενεργητικές ή παθητικές) στα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα είναι περιορισμένες ή απαγορευμένες στα περισσότερα κράτη 
μέλη·

11. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αλιείς τείνουν να αποφεύγουν την 
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αλιεία στα OWF, ακόμη και αν η πρόσβαση επιτρέπεται, λόγω του κινδύνου τυχαίας 
βλάβης, σκαλώματος και απώλειας αλιευτικών εργαλείων, και ότι, κατά συνέπεια, ο 
φόβος ενδεχόμενης έκθεσης σε δίωξη αποτελεί πηγή ανησυχίας που εμποδίζει τη 
συνύπαρξη·

12. τονίζει ότι ο παροπλισμός υπεράκτιων ανεμογεννητριών δεν πρέπει να έχει 
μακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ούτε να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
αλιευτικών σκαφών λόγω τυχόν εναπομενουσών υποδομών κάτω από τον θαλάσσιο 
πυθμένα·

13. επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις των οικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών 
επιπτώσεων των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αλιεία απουσιάζουν 
από τις πρόσφατες εμπειρικές μελέτες· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
διεξαγάγει περαιτέρω έρευνα, πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου 
να αξιολογήσει τις πιθανές αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην 
αλιεία των επενδύσεων σε OWF·

14. τονίζει ότι απαιτούνται τυποποιημένα προγράμματα παρακολούθησης και εναρμόνισης 
των δεδομένων αλιευτικής προσπάθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σωρευτική 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, καθώς και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επέκτασης των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και ότι πρέπει να βελτιωθούν η συμβατότητα και η δυνατότητα σύγκρισης 
των δεδομένων·

15. προτείνει στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον συντονισμό στον τομέα της έρευνας για 
τα OWF, προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και ανταλλαγή ερευνητικών 
πορισμάτων και δεδομένων·

16. δηλώνει ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να διαδραματίζει καίριο ρόλο 
και να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση της επίτευξης εναλλακτικών 
συνύπαρξης στον ίδιο χώρο, η οποία είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη αμοιβαία 
επωφελούς κατάστασης τόσο για τη βιώσιμη αλιεία όσο και για τον τομέα της 
υπεράκτιας ενέργειας·

17. τονίζει ότι τα OWF θα πρέπει να οικοδομούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η 
εξαίρεση των αρνητικών περιβαλλοντικών και οικολογικών, καθώς και των 
οικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών, επιπτώσεων, σύμφωνα με τους στόχους της 
γαλάζιας οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της κατασκευής 
εγκαταστάσεων OWF όπου υπάρχει πιθανότητα να έρχονται σε σύγκρουση τόσο με τα 
συμφέροντα του αλιευτικού κλάδου όσο και με τη βιωσιμότητα της θαλάσσιας ζωής·

19. τονίζει ότι η έγκαιρη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η συμμετοχή τους, η 
δημιουργία διαφανών κατευθυντήριων γραμμών και η καταβολή αποζημίωσης θα 
μπορούσαν να μετριάσουν το ενδεχόμενο συγκρούσεων και να δημιουργήσουν ίσους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ της αλιείας και των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·
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20. τονίζει ότι θα πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 191 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν πρέπει να 
ληφθούν αποφάσεις προτού καταστούν διαθέσιμες οι απαιτούμενες γνώσεις ή 
πληροφορίες·

21. σημειώνει ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω νομοθεσία της ΕΕ σε περίπτωση που ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός των κρατών μελών δεν εγγυάται τη δίκαιη 
συμπερίληψη της αλιείας·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, στόχος που 
ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ικανότητα παραγωγής 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην ΕΕ των 27: από 12 GW σήμερα σε 60 GW τουλάχιστον 
το 2030 και έως 300 GW το 2050. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 30 % της 
μελλοντικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να καλύπτεται από υπεράκτια αιολική 
ενέργεια.

Η Βόρεια Θάλασσα, η Βαλτική Θάλασσα και ο Ατλαντικός αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
85 % της συνολικής υπεράκτιας αιολικής δυναμικότητας στα ευρωπαϊκά ύδατα. Λόγω των 
καλών αιολικών πόρων και των αβαθών υδάτων, η Βόρεια Θάλασσα είναι η πιο ελκυστική 
θαλάσσια λεκάνη για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Μολονότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ συνεχίζουν να έχουν 
πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και, ως εκ τούτου, μοιράζονται θαλάσσιο 
χώρο, με 110 υπεράκτια αιολικά πάρκα με περισσότερες από 5 000 ανεμογεννήτριες στα 
ευρωπαϊκά ύδατα επί του παρόντος.

Άλλες υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως οι κυματικές ή παλιρροϊκές διατάξεις, 
αντιπροσωπεύουν σήμερα 13 MW ενεργειακής ισχύος στα ύδατα της ΕΕ των 27. Παρά το 
γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τις εν λόγω ενεργειακές διατάξεις, ο 
εισηγητής είναι της άποψης πως ο στόχος δυναμικότητας των 40 GW (πολλαπλασιασμός επί 
3077!) έως το 2050, ο οποίος καθορίζεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φαίνεται υπερβολικά φιλόδοξος και μη 
ρεαλιστικός.

Με τις πρόσθετες απαιτήσεις χώρου για την επίτευξη των στόχων του 2050 όσον αφορά την 
ικανότητα παραγωγής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, το μέγεθος του απαιτούμενου 
θαλάσσιου χώρου θα δεκαπενταπλασιαστεί. Σύμφωνα με τον κλάδο υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας, ο πλέον αποδοτικός από πλευράς κόστους και χώρου τρόπος να επιτευχθούν οι 
στόχοι αυτοί θα ήταν μέσω της πολλαπλής χρήσης του ίδιου θαλάσσιου χώρου. Συνεπώς, ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη 
της συνύπαρξης αυτής. Όπως ορίζεται στην οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 
(2014/89/ΕΕ), τα κράτη μέλη επιδιώκουν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων 
της ενέργειας στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Δυστυχώς, οι αλιευτικές δραστηριότητες στα OWF είναι περιορισμένες ή 
αποκλείονται στα περισσότερα κράτη μέλη σήμερα. Ακόμη και σε χώρες όπου η επιτρέπεται 
πρόσβαση για αλιευτικά σκάφη, οι αλιείς τείνουν να αποφεύγουν την αλιεία σε OWF, λόγω 
των κινδύνων τυχαίων ζημιών, προσκρούσεων σε πλοία, σκαλώματος και απώλειας 
αλιευτικών εργαλείων. Ομοίως, η ασφάλιση των αλιευτικών σκαφών που 
δραστηριοποιούνται σε αιολικά πάρκα είναι πολύ προβληματική, διότι γενικά δεν είναι 
οικονομικά προσιτό για τους αλιείς να ασφαλίζουν το σκάφος και το πλήρωμά τους για 
δραστηριότητες εντός αιολικών πάρκων. Ως εκ τούτου, οι αλιείς χωρίς ασφάλιση 
αποκλείονται εκ των πραγμάτων, ενώ όπου υπάρχει ασφάλιση τα συγκεκριμένα ασφάλιστρα 
μπορούν επίσης να είναι σημαντικά.
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Ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων για την επίτευξη 
των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Ωστόσο, η κατασκευή, η λειτουργία και ο 
παροπλισμός των OWF έχουν αντίκτυπο στον θαλάσσιο βυθό, στη θαλάσσια ζωή και στη 
βιοποικιλότητα. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής της υπεράκτιας ανεμογεννήτριας.

Οι επιπτώσεις των μόνιμων συνεχών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων θα μπορούσαν να αλλάξουν 
τη συμπεριφορά των ηλεκτροευαίσθητων ειδών και των ειδών με ευαισθησία στα μαγνητικά 
πεδία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεχνητά εμπόδια στον θαλάσσιο βυθό. Όσον αφορά 
τα καλώδια στον πυθμένα, τα βενθικά και τα βενθοπελαγικά είδη είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία απ’ ό,τι τα πελαγικά, αλλά για ορισμένες υπεράκτιες 
ανεμογεννήτριες τα καλώδια βρίσκονται στη μεσαία υδάτινη στήλη και, συνεπώς, ενδέχεται 
επίσης να αλληλεπιδρούν με τα πελαγικά είδη. Η ταφή καλωδίων δεν μετριάζει τις έντονες 
δυνητικές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, καθώς γενικά το μαγνητικό πεδίο 
διέρχεται από τον θαλάσσιο βυθό.

Έχει αποδειχθεί ότι ο υποβρύχιος ήχος έχει επιδράσεις, κυρίως στους ιχθύες και στα 
θαλάσσια θηλαστικά και κυρίως κατά τη φάση της κατασκευής. Ο θόρυβος για την 
τοποθέτηση πασσάλων καθώς και η ρίψη πετρωμάτων θα μπορούσαν δυνητικά να 
προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της ακοής σε μεγάλη ακτίνα και, κατά συνέπεια, 
την απώλεια προσανατολισμού, γεγονός που θα εμπόδιζε τα ψάρια να βρουν τροφή, να 
φθάσουν σε περιοχές αναπαραγωγής και ωοτοκίας, και να εντοπίσουν άλλα ψάρια για 
ζευγάρωμα. Ο αντίκτυπος του θορύβου, καθώς και οι διαφορετικές συχνότητες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπόηχου κατά τη φάση λειτουργίας, μπορεί να εξαρτώνται από τα 
είδη και την ηλικία των ιχθύων. Οι βιολογικές επιπτώσεις του ήχου και η αντίδραση πολλών 
ειδών εξακολουθούν να είναι άγνωστες. Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζονται μέτρα 
μετριασμού του θορύβου, όπως τα φράγματα φυσαλίδων, καθώς και τεχνολογίες 
εγκατάστασης χαμηλού θορύβου, όπως οι τοποθέτηση πασσάλων με εφαρμογή δονήσεων, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην έρευνα.

Ενώ γενικά τα ψάρια προσελκύονται από σκληρές επιφάνειες, τα θεμέλια των OWF μπορούν 
να λειτουργήσουν ως τεχνητός ύφαλος. Η δημιουργία OWF σε προσεκτικά επιλεγμένες 
περιοχές μπορεί να συμβάλει σε πρωτοβουλίες διαχείρισης της αλιείας. Ωστόσο, αυτό το 
όφελος από την πιθανή λειτουργία ως υφάλου πρέπει να αξιολογείται με προσοχή, καθώς ο 
παροπλισμός των ανεμογεννητριών κατά πάσα πιθανότητα καθιστά αποκλειστικά προσωρινή 
αυτή την ευεργετική επίδραση.

Οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες έχουν μέσο κύκλο ζωής 25 έως 30 ετών, ως εκ τούτου 
ελάχιστες ανεμογεννήτριες έχουν παροπλιστεί μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, ελάχιστα 
επιστημονικά στοιχεία είναι επί του παρόντος διαθέσιμα σχετικά με τις επιπτώσεις στο 
οικοσύστημα κατά την αποξήλωση και τον παροπλισμό υπεράκτιων ανεμογεννητριών, καθώς 
και σχετικά με την ανακυκλωσιμότητα των εξαρτημάτων τους.

Εκτός από τις οικολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τον αντίκτυπό τους στη 
θαλάσσια ζωή, οι αξιολογήσεις των οικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών επιπτώσεων των 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών στην αλιεία απουσιάζουν από τις πρόσφατες εμπειρικές 
μελέτες.

Ο αντίκτυπος ενός OWF θα μπορούσε να είναι έμμεσος με την αλλαγή της χωρικής 
κατανομής και της αφθονίας των αλιευτικών ειδών που αλιεύονται εμπορικά, καθώς και 
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άλλων θαλάσσιων ειδών. Άμεσος αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι το κλείσιμο των OWF για 
λόγους ασφαλείας ή επιπτώσεων στην αλιευτική δραστηριότητα: η αλλαγή των αλιευτικών 
μεθόδων (από ενεργητικές σε παθητικές), η μείωση της έντασης της αλιείας ή η μετατόπιση 
της αλιευτικής δραστηριότητας.

Η αλιεία μικρής κλίμακας θα επηρεαστεί ιδιαιτέρως από τη μετατόπιση, καθώς δεν έχει την 
ικανότητα να μεταβεί σε άλλους ιχθυότοπους ούτε να αλλάξει αλιευτική μέθοδο. Οι 
περισσότερες από τις δυναμικές αλιευτικές δραστηριότητες βρίσκονται κοντά στην ακτή, 
όπως και τα σταθερά στον πυθμένα της θάλασσας OWF.

Η ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων ανεμογεννητριών δημιουργεί ευκαιρίες σε περιοχές εκτός 
των παράκτιων υδάτων με βάθος > 100 m και, ως εκ τούτου, επεκτείνει τον διαθέσιμο χώρο 
ανάπτυξης στον βόρειο Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η αλιεία απαιτεί χώρο· οποιοσδήποτε περιορισμός στην πρόσβαση σε παραδοσιακούς 
ιχθυότοπους λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού με άλλους τομείς της γαλάζιας 
οικονομίας, επηρεάζει άμεσα τα μέσα διαβίωσης των αλιέων της ΕΕ, τις εξαρτώμενες θέσεις 
εργασίας στην ξηρά και, ίσως, το σημαντικότερο, την υπεύθυνη και βιώσιμη επισιτιστική 
ασφάλεια.

Επιπλέον, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι ο συνδυασμός OWF και ΘΠΠ θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω. Όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 ως αμοιβαία επωφελής λύση ότι «Η 
ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα σε λύσεις όπως η ωκεάνια ενέργεια, η υπεράκτια αιολική 
ενέργεια, που επιτρέπει επίσης την αναγέννηση των ιχθυαποθεμάτων...», τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό υπεράκτιων 
περιοχών για την παραγωγή αιολικής ενέργειας οι οποίες θα είναι συμβατές με τις θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας ΘΧΣ για την προώθηση 
της συνύπαρξης. Εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η αλιεία.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η πραγματική συνεργασία και η δέουσα συμμετοχή των αλιέων 
στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των OWF πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση και 
«επωδό» για τη συνύπαρξη και την πολλαπλή χρήση της αλιείας στο πλαίσιο των OWF. 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τον τομέα της αλιείας, πρέπει να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη και ενεργός πλήρης συμμετοχή των οργανώσεων αλιείας, με 
αποφασιστική φωνή. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του πράγματος.

Καθώς η μεγαλύτερη χωρική επικάλυψη μεταξύ αλιείας και OWF παρατηρείται στην περιοχή 
της Βόρειας Θάλασσας, η συνύπαρξη εκεί φαίνεται υψίστης σημασίας τόσο για την αλιεία 
όσο και για τον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη 
στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να 
αξιολογηθεί η καλή ή υψηλή δυναμικότητα άλλων θαλάσσιων λεκανών για OWF, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πλωτές διατάξεις.

Επιπλέον, ο εισηγητής δηλώνει ότι οι τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των OWF 
στην αλιεία επικεντρώνονται στις οικολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ότι στις 
πρόσφατες εμπειρικές μελέτες δεν περιλαμβάνονται αξιολογήσεις των κοινωνικοοικονομικών 
και κοινωνικοπολιτιστικών επιπτώσεων.



PR\1224945EL.docx 11/11 PE681.090v01-00

EL

Η έλλειψη στοιχείων και συγκρίσιμων δεδομένων εξακολουθεί να είναι φανερή. Συνεπώς, 
απαιτούνται τυποποιημένα προγράμματα παρακολούθησης και εναρμόνιση των δεδομένων 
αλιευτικής προσπάθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτιωμένη εκτίμηση των 
οικολογικών και κοινωνικοοικονομικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επέκτασης της 
θαλάσσιας ενέργειας. Η συμβατότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων πρέπει να 
ενισχυθούν, και απαιτούνται διεξοδικότερες αναλύσεις και ανταλλαγή δεδομένων για την 
παρακολούθηση των δυνητικών σωρευτικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ της υπεράκτιας ανανεώσιμης ενέργειας και της αλιείας.

Πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την κατασκευή των OWF. Σε αυτά θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη κοινωνικοοικονομικά μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, τα 
οποία θα χρειαστούν επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για τη μείωση της 
ασυμβατότητας μεταξύ αλιείας και OWF.

Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι τα OWF θα πρέπει να οικοδομούνται μόνον εφόσον 
διασφαλίζεται η εξαίρεση των αρνητικών περιβαλλοντικών και οικολογικών, καθώς και των 
οικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τους στόχους της 
γαλάζιας οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Εάν πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις προτού καταστούν διαθέσιμες οι απαιτούμενες γνώσεις, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
κατά συνέπεια η αρχή της προφύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σε περίπτωση που ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός του κράτους μέλους δεν εγγυάται κάτι τέτοιο, ενδέχεται 
να απαιτηθεί περαιτέρω νομοθεσία της ΕΕ.
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