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Εφαρμογή του σχεδίου δράσης σχετικά με την παράνομη, λαθραία και 
άναρχη αλιεία 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου 
κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων (2006/2225(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο κοινοτικής δράσης για 
την εξάλειψη της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων» (COM(2002)0180) και τα σχετικά 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με το σχέδιο 
κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων1,

– έχοντας υπόψη τις τριετείς ανακοινώσεις της Επιτροπής για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και των αντίστοιχων ψηφισμάτων 
του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα,

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες ανακοινώσεις της Επιτροπής και τα αντίστοιχα ψηφίσματα 
σχετικά με τη συμπεριφορά που παραβιάζει σοβαρά τους κανόνες της ΚΑλΠ,

– έχοντας υπόψη το διεθνές σχέδιο δράσης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO) κατά της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων, καθώς τα τεχνικά 
έγγραφα που εγκρίθηκαν ακολούθως από τον FAO,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 
2005 για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας2, και ιδιαίτερα το άρθρο 
3, στοιχείο η), αυτού,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τον ρόλο των 
σημαιών ευκαιρίας στον τομέα της αλιείας3,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική 
για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες»
(COM(2006)0275),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την έναρξη 
διαδικασίας διαλόγου με θέμα την κοινοτική θεώρηση των συστημάτων οικολογικής 

  
1 ΕΕ C 25 E, 29.1.2004, σ. 179.
2 ΕΕ L 128, 21.5.2005, σ. 1.
3 ΕΕ C 177 E, 25.7.2002, σ. 324.



επισήμανσης των αλιευτικών προϊόντων1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0015/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη αλιεία, καθώς και η αλιεία που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων αποτελεί μείζον πρόβλημα σε ολόκληρο 
τον κόσμο, το οποίο προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συμβάλλει 
στην εξάντληση των εμπορικών και μη εμπορικών αλιευτικών αποθεμάτων και άλλων 
ειδών και επιφέρει δυσχέρειες σε κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία για την 
επιβίωσή τους, τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες χώρες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παράνομης, μη δηλωθείσας και 
ανεξέλεγκτης αλιείας έχει παρεμποδιστεί από παράγοντες όπως η χρήση σημαιών 
ευκαιρίας, οι μεταφορτώσεις στην ανοιχτή θάλασσα, η έλλειψη επαρκούς λιμενικού 
ελέγχου και η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των ελεγκτικών αρχών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ορισμό του FAO για την παράνομη αλιεία 
καθώς και την αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή 
κανόνων, η «παράνομη αλιεία» αφορά δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από 
σκάφη κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών κρατών που ανήκουν σε 
περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), η αλιεία που διεξάγεται χωρίς 
την υποβολή εκθέσεων αφορά δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί με εσφαλμένα 
στοιχεία ή που δεν έχουν δηλωθεί στην αρμόδια εθνική αρχή ή την αντίστοιχη ΠΟΔΑ, 
και η ανεξέλεγκτη αλιεία αφορά δραστηριότητες που ασκούνται από σκάφη χωρίς 
εθνικότητα ή υπό τη σημαία κράτους που δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ΠΟΔΑ, κατά 
παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης του εν λόγω οργανισμού,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι δραστηριότητες της παράνομης αλιείας καθώς και της 
αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων μπορούν 
να σημειωθούν σε οποιοδήποτε τμήμα του στόλου, οι σημαντικότερες επιπτώσεις της 
παρατηρούνται στο τμήμα της αλιείας ανοιχτής θάλασσας, η οποία διεξάγεται κατά 
προτίμηση στα διεθνή ύδατα και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα αναπτυσσόμενων 
χωρών με ελλιπή μέσα ελέγχου, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η δράση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτούς τους τομείς και στο εν λόγω 
τμήμα του στόλου,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σκάφη ανοιχτής θάλασσας που αναλαμβάνουν παράνομη 
αλιεία καθώς και αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή 
κανόνων συντελούν στην εξασθένιση των κοινωνικών συνθηκών και των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας των πληρωμάτων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη αλιεία καθώς και η αλιεία που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων καθώς και οι δραστηριότητες εμπορίας 
που συνδέονται με αυτήν συνιστούν επίσης αθέμιτο ανταγωνισμό για τους αλιείς και τους 
εμπορικούς παράγοντες που συμμορφώνονται προς τους κανόνες που ορίζονται από τη 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας της ΕΕ, των κρατών μελών της και 
άλλων χωρών, καθώς και των μέτρων διαχείρισης που έχουν συμφωνηθεί από ΠΟΔΑ,
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να αυξήσουν 
την αφοσίωσή τους στην καταπολέμηση όλων των μορφών παράνομης αλιείας, αλλά και 
ότι είναι επίσης απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ των παραβάσεων κοινοτικών 
κανόνων από κοινοτικά σκάφη και της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων όπως ερμηνεύεται 
σε διεθνές επίπεδο, και έχοντας κατά νου ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ είναι όντως ελεγχόμενες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η 
καταπολέμηση των δύο αυτών δραστηριοτήτων στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
προϋποθέτει διαφορετικές διαδικασίες,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει τη δυσκολία διαφοροποίησης 
μεταξύ νόμιμων και παράνομων αλιευμάτων, ιδίως σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι 
ιχθύες οι οποίοι εκφορτώνονται είναι κατεψυγμένοι, ή όπου υπάρχουν εμπορικά δίκτυα 
με τρίτες χώρες και οι ιχθύες έχουν υποστεί επεξεργασία πριν από τη διάθεσή τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΠΟΔΑ αποτελούν το καλύτερο μέσο καταπολέμησης της 
παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων 
και την εφαρμογή κανόνων σε διεθνές επίπεδο και ότι η συμμετοχή της Κοινότητας σε 
αυτές παρέχει τη δυνατότητα θέσπισης κοινών δράσεων και ομόφωνης εκπροσώπησης 
στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού συστήματος 
ελέγχου αποτελεί καίρια συνιστώσα για την αειφόρο διατήρηση και πολιτική διαχείρισης 
των πόρων και συνεπάγεται όχι απλώς θέσπιση περιοριστικότερων μέτρων αλλά και 
καλύτερη και δικαιότερη εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων μέτρων,

ΙΑ. έχοντας επίγνωση της σημασίας της ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς 
συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη που προκύπτουν από την παράνομη αλιεία καθώς και 
την αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων
συντελούν ενδεχομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων,

1. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την καταπολέμηση όλων των μορφών παράνομης 
αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την 
εφαρμογή κανόνων, όπως εκφράζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 20ής 
Νοεμβρίου 2002·

2. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε διεθνές επίπεδο, καθώς και από την ΕΕ στην 
καταπολέμηση της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων, αλλά θεωρεί ότι το φαινόμενο 
εξακολουθεί να κλιμακώνεται και ότι, κατά συνέπεια, απαιτούνται περαιτέρω 
προσπάθειες·

3. θεωρεί ότι η έκταση της διεξαγωγής παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων, η ποικιλία των 
παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτήν και το ευρύ φάσμα νομικών, υλικοτεχνικών και 
χρηματοοικονομικών εργαλείων που απαιτούνται για την καταπολέμησή της είναι τέτοια 



που επιβάλλουν τη διεθνή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφόρων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής (ειδικότερα, αλλά όχι μόνον, των γενικών 
διευθύνσεων αλιείας και θαλάσσιων υποθέσεων, εμπορίου, ανάπτυξης, καθώς και υγείας 
και προστασίας των καταναλωτών), του Συμβουλίου, των επιμέρους κρατών μελών και 
της διεθνούς κοινότητας· θεωρεί, συναφώς, ότι η Πράσινη Βίβλος σχετικά με μια νέα 
θαλάσσια πολιτική για την Ένωση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πλαίσιο συνεργασίας 
βάσει του οποίου η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων θα μπορούσε να 
προσεγγιστεί αποτελεσματικότερα·

4. θεωρεί ότι η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως, όπου εμφανίζεται με 
διάφορους ρόλους ως μείζων αλιευτική δύναμη και ως η μεγαλύτερη αγορά ιχθύων στον 
κόσμο, της επιβάλλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της παράνομης, 
μη δηλωθείσας και ανεξέλεγκτης αλιείας·

5. επισημαίνει ότι η ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων και των πιο προηγμένων 
τεχνολογικά οντοτήτων και ότι βασίζεται στο κράτος δικαίου, και κατά συνέπεια οφείλει 
να διευρύνει και να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παράνομης 
αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την 
εφαρμογή κανόνων·

6. θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να δρα με αξιοπιστία στην παγκόσμια σκηνή μόνον εάν έχει ήδη 
αναλάβει αποτελεσματική δράση κατά της εμπλοκής της ίδιας στη διεξαγωγή παράνομης 
αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την 
εφαρμογή κανόνων τόσο σε κοινοτικά χωρικά ύδατα όσο και από κοινοτικά σκάφη ή 
σκάφη κοινοτικών συμφερόντων εκτός ΕΕ·

7. προτρέπει την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, προπάντων αυτές με τις 
οποίες έχει συνάψει αλιευτικές συμφωνίες, να συμμορφωθούν πλήρως με τις δεσμεύσεις 
του ανωτέρω διεθνούς σχεδίου δράσης που αποσκοπεί στην πρόληψη της παράνομης 
αλιείας, συντελώντας στην ενίσχυση των ανεπαρκών μέσων που διαθέτουν οι χώρες 
αυτές, περιλαμβάνοντας ειδικές δράσεις στις νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

8. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ένα σημαντικό και αυτονόητο πρώτο βήμα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, κατά πρώτον, η πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων 
της ΚΑλΠ και της λοιπής σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας κατά τρόπο αποτελεσματικό, 
δίκαιο και αυστηρό, ώστε να μειωθεί η παράνομη αλιεία καθώς και η αλιεία που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων από κοινοτικά 
σκάφη και σε κοινοτικά ύδατα, και κατά δεύτερον, η πρόληψη της εκφόρτωσης και 
διάθεσης προϊόντων παράνομων αλιευμάτων από περιοχές εκτός της ΕΕ· επισημαίνει ότι 
τα εν λόγω καθήκοντα βαρύνουν πρωτίστως τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και ως κράτη λιμένες·

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους μηχανισμούς αποτροπής 
(εποπτεία, έλεγχος, κυρώσεις, κλπ.) και να προτείνουν μέτρα που θα καταστήσουν 
δυνατή την πρόληψη των παραβάσεων και τη βελτίωση της εφαρμογής των υφιστάμενων 
κανόνων·

10. επισημαίνει ότι η περιορισμένη ανιχνευσιμότητα των αλιευμάτων επιφέρει σύγχυση όσον 
αφορά την προέλευσή τους, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη τη διάκριση μεταξύ 
νόμιμων και παράνομων αλιευμάτων·



11. θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της βοήθειας και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η εποπτεία και να προωθηθούν τα 
μέτρα κανονιστικής ρύθμισης του εμπορίου που θα καταστήσουν δυνατό τον 
προσδιορισμό της προέλευσης των αλιευμάτων που εκφορτώνονται·

12. θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση του ελέγχου των εκφορτώσεων και των 
μεταφορτώσεων κατεψυγμένων ιχθύων από τρίτες χώρες εκ μέρους του κράτους λιμένα, 
καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των εν λόγω 
χωρών·

13. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την οικολογική 
επισήμανση και επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι βελτιώσεις στην 
ανιχνευσιμότητα των αλιευμάτων από το δίχτυ στο πιάτο που απαιτούνται από τα 
συστήματα οικολογικής επισήμανσης θα αποτελούσαν σημαντική βοήθεια στον 
εντοπισμό των ιχθύων παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς 
την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων και την παρεμπόδιση της πρόσβασής 
τους στην αγορά της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της σχετικά με 
την οικολογική επισήμανση έως τον Ιούνιο του 2007·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
υλοποίηση των 15 δράσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο κοινοτικής δράσης για την 
παράνομη αλιεία καθώς και την αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και 
την εφαρμογή κανόνων όπως συμφωνήθηκε το 2002, ειδικότερα δε:

i. να εγγυηθούν την ίση μεταχείριση των οικονομικών παραγόντων, αποθαρρύνοντας 
όσους εντός της Κοινότητας επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν σημαίες ευκαιρίας·

ii. να ενσωματώσουν κανόνες στην κοινοτική νομοθεσία για την απαγόρευση του 
εμπορίου αλιευμάτων που προέρχονται από παράνομη αλιεία καθώς και αλιεία που 
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων·

iii. να θεσπίσουν δεσμευτικούς κανόνες ελέγχου και επιθεώρησης βάσει κοινού 
νομικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

iv. να επεκτείνουν την ενημερωτική εκστρατεία της Κοινότητας ούτως ώστε να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για την έκταση και τη σοβαρότητα του 
φαινομένου της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων·

v. να προαγάγουν λεπτομερή σχέδια ελέγχου και επιθεώρησης για κάθε ΠΟΔΑ στην 
οποία υπάγεται η ΕΕ·

vi. να μεριμνήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η κάλυψη από ΠΟΔΑ θα επεκταθεί, 
προκειμένου να συμπεριλάβει όλα τα σημαντικά είδη ιχθύων στους ωκεανούς του 
κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των βενθοπελαγικών ειδών, των μικρών πελαγικών 
ειδών και των άκρως μεταναστευτικών ειδών·

vii. να συμβάλουν ενεργά στην κατάρτιση και αναθεώρηση, κατά το δοκούν, των 
εγκεκριμένων από τις ΠΟΔΑ καταλόγων σκαφών που υπονομεύουν τα μέτρα 
διατήρησης, μεταξύ άλλων με την παροχή θέασης· να ενθαρρύνουν την εφαρμογή 
εμπορικών κυρώσεων σε κράτη υπό τη σημαία των οποίων πλέουν τα εν λόγω 



σκάφη·

viii. να προωθήσουν την έγκριση ενιαίων σχεδίων δράσης από τις ΠΟΔΑ, προωθώντας 
τα αποτελεσματικότερα δυνατά μέτρα·

ix. να εργαστούν ενεργά για την προαγωγή της θέσπισης συστημάτων τεκμηρίωσης 
αλιευμάτων, αρχής γενομένης από τα πλέον απειλούμενα είδη, και να 
διασφαλίσουν ότι τα αλιεύματα στα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην κοινοτική 
αγορά δεν έχουν αλιευθεί παρανόμως·

x. να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου MCS 
(παρακολούθηση, έλεγχος και εποπτεία), καθώς και στο πλαίσιο περιφερειακών 
συστημάτων με στόχο τη θέσπιση, υπό την αιγίδα του FAO, ενός διεθνούς 
συστήματος πληροφοριών για τα αλιευτικά σκάφη ανοιχτής θάλασσας·

xi. να ορίσουν έναν «ουσιαστικό δεσμό» μεταξύ ενός αλιευτικού σκάφους και της 
σημαίας υπό την οποία πλέει·

xii. να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κράτους λιμένος·

xiii. να στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ικανότητά τους να 
παρακολουθούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στα χωρικά τους ύδατα και να 
καταπολεμούν την παράνομη αλιεία καθώς και την αλιεία που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων·

15. χαιρετίζει τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 μίας 
δέσμης για την παράνομη αλιεία καθώς και την αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή 
εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων, συμπεριλαμβανομένης μιας ανακοίνωσης της 
Επιτροπής και μιας πρότασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση του αγώνα κατά της 
παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων 
και την εφαρμογή κανόνων· χαιρετίζει την αναβίωση της διυπηρεσιακής ομάδας 
διαβουλεύσεων της Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί αρχικά το 2002·

16. καλεί την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας να συμπεριλάβει την καταπολέμηση 
της παράνομης αλιείας και τον συντονισμό της δραστηριότητας των κρατών μελών στον 
εν λόγω τομέα μεταξύ των προτεραιοτήτων της στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών της·

17. καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας καθώς και της 
αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών, των διαφόρων τμημάτων του τομέα αλιείας, επεξεργασίας και πώλησης, 
των ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερομένων μερών να υποβάλουν τις προτάσεις τους σχετικά 
με το τι θα πρέπει να πράξει η ΕΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα ξεκινήσει από 
την Επιτροπή με την επικείμενη ανακοίνωσή της σχετικά με την παράνομη αλιεία καθώς 
και την αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων·

18. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει τις εξής δράσεις στην πρότασή της για 
κοινοτική νομοθεσία:

− όλα τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη μεταφοράς ιχθύων που είναι νηολογημένα 



στην ΕΕ ή πλέουν υπό τη σημαία τρίτων χωρών και επιθυμούν να εισέλθουν σε 
κοινοτικό λιμένα θα πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από διακριτικά που 
συμπεριλαμβάνονται στις τυπικές προδιαγραφές σήμανσης και ταυτοποίησης 
αλιευτικών σκαφών του FAO·

− θα πρέπει να δημιουργηθεί κοινοτικό νηολόγιο σκαφών που επιδίδονται σε 
παράνομη αλιεία καθώς και αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και 
την εφαρμογή κανόνων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα σκάφη που συγκαταλέγονται 
στις μαύρες λίστες των ΠΟΔΑ· ένα τέτοιο νηολόγιο θα διευκολύνει την ταχεία 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και θα καταστήσει δυνατή την 
παρακολούθηση των σκαφών λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα 
μετανηολόγησης·

− κοινές ελάχιστες ποινές για σοβαρές παραβιάσεις θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα 
κράτη μέλη και θα πρέπει να είναι επαρκώς αποτρεπτικές·

− ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για 
τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής1 και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας2 πρέπει να 
ενισχυθούν κατά τρόπο, ώστε να προβλέπουν την πλήρη ανιχνευσιμότητα των 
ιχθύων από τη στιγμή που θα βρεθούν επί αλιευτικού σκάφους έως τη στιγμή που 
θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή·

− όλες οι μαύρες λίστες με αλιευτικά σκάφη και σκάφη μεταφοράς ιχθύων, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ή των φορέων εκμετάλλευσής τους, οι 
οποίοι έχουν εγκριθεί από τις ΠΟΔΑ, πρέπει να δημοσιεύονται και να 
ενσωματώνονται άμεσα στο κοινοτικό δίκαιο· στα μη κοινοτικά σκάφη που 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις λίστες θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος σε 
κοινοτικούς λιμένες για οιονδήποτε σκοπό, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
για ανθρωπιστικούς λόγους· σε όλα τα σκάφη με σημαία ΕΕ πρέπει να 
απαγορεύεται να παρέχουν υποστήριξη (καύσιμα, προμήθειες, μεταφορτώσεις, 
κλπ.) προς αυτά τα σκάφη στη θάλασσα·

− η νόμιμη προέλευση των ιχθύων θα πρέπει να αποδεικνύεται πριν επιτραπεί η 
εκφόρτωσή τους σε κοινοτικούς λιμένες ή η εισαγωγή τους στην ΕΕ· οι αποδείξεις 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν, τόσο όσον αφορά τις εκφορτώσεις από αλιευτικά 
σκάφη όσο και τις μεταφορτώσεις:

− στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων από ύδατα που ελέγχονται από μια 
ΠΟΔΑ, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα που 
εκφορτώνονται έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τους κανόνες της εν λόγω ΠΟΔΑ 
και ότι έχουν τηρηθεί οι ποσοστώσεις που έχουν χορηγηθεί στο 
συμβαλλόμενο μέρος υπό τη σημαία του οποίου πλέει το πλοίο·

− στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται στις αποκλειστικές 
  

1 ΕΕ L 261, 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128, 21.5.2005, σ. 1).

2 ΕΕ L 17, 21.1.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1759/2006 (ΕΕ L 335, 1.12.2006, σ. 3).



οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το πλοίο 
διαθέτει άδεια αλιείας ή έχει στην κατοχή του αλιευτική άδεια για τα εν λόγω 
ύδατα και για τα προς εκφόρτωση είδη·

− τα κράτη μέλη πρέπει να αποτρέπουν τη μεταφορά από τα εθνικά τους νηολόγια 
σκαφών που πρόκειται να αλλάξουν σημαία και να περάσουν υπό τη σημαία χώρας 
που έχει εντοπιστεί από κάποια ΠΟΔΑ ως χώρα της οποίας τα σκάφη 
συμπεριφέρονται κατά τρόπο που πλήττει την αποτελεσματικότητα των μέσων 
διατήρησης που έχει εγκρίνει η εν λόγω ΠΟΔΑ·

− τα σκάφη και οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες στους οποίους επιτρέπεται η εξαγωγή 
ιχθύων ή αλιευτικών προϊόντων προς την ΕΕ, όπως περιλαμβάνονται σε 
καταλόγους που έχουν καταρτισθεί από την τρίτη χώρα και έχουν δημοσιευτεί από 
τη γενική διεύθυνση υγείας και προστασίας των καταναλωτών, θα πρέπει να 
διασταυρώνονται με τις μαύρες λίστες σκαφών που έχουν καταρτισθεί από τις 
ΠΟΔΑ ή άλλες τρίτες χώρες· η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά 
μέσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν επιτρέπεται σε σκάφη που 
συγκαταλέγονται στις εν λόγω μαύρες λίστες να εξάγουν ιχθύες ή αλιευτικά 
προϊόντα στην ΕΕ· για τον σκοπό αυτόν, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό 
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο1·

19. χαιρετίζει τη δημιουργία νέας υπηρεσίας ελέγχου και έχει την πεποίθηση ότι η υπηρεσία 
θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας καθώς και 
της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κοινοτικής ακτοφυλακής·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν την αλιεία στα κοινοτικά ύδατα 
και την είσοδο στους κοινοτικούς λιμένες σκαφών που εμπλέκονται σε παράνομη αλιεία 
καθώς και αλιεία που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή 
κανόνων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και να απαγορεύσουν την εισαγωγή 
ιχθύων από τα εν λόγω σκάφη· καλεί, ομοίως, τα κράτη μέλη να μην επιτρέψουν στα 
σκάφη αυτού του είδους να φέρουν τη σημαία τους, και καλεί τους εισαγωγείς, τους 
μεταφορείς και άλλους ενδιαφερόμενους τομείς να μην μεταφορτώνουν ή εμπορεύονται 
ιχθύες που αλιεύονται από τα εν λόγω σκάφη·

21. προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ούτως ώστε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που ευθύνεται για παράνομη αλιεία καθώς και αλιεία που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες να 
μην λαμβάνει οιαδήποτε μορφή βοήθειας ή επιχορήγησης από κοινοτικούς πόρους για 
οιονδήποτε κλάδο των δραστηριοτήτων του, και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν ανάλογη δράση σε σχέση με τη χορήγηση αντίστοιχης εθνικής βοήθειας·

22. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει και να υποβάλει μελέτη για τους δασμούς και τους 
κανόνες προέλευσης, η οποία θα περιλαμβάνει εξέταση των τρόπων με τους οποίους 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω εργαλεία, ώστε οι τρίτες χώρες να 

  
1 ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 206. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 1).



ενθαρρυνθούν να διασφαλίσουν ότι τα σκάφη τους συμμορφώνονται προς τα συναφή 
διεθνή μέτρα διαχείρισης·

23. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει και να υποβάλει μελέτη σχετικά με τη συμμόρφωση 
προς την κοινοτική εργατική νομοθεσία, και τη νομοθεσία σχετικά με την υγεία και την 
ασφάλεια, καθώς επίσης και σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων για 
τον εν λόγω τύπο σκαφών, και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους επί του 
σκάφους·

24. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη σημαντική επιρροή που έχει στις ΠΟΔΑ, ώστε να 
τις ενθαρρύνει να καταρτίσουν καταλόγους με τα σκάφη στα οποία επιτρέπεται να 
αλιεύουν (λευκές λίστες) και τα σκάφη που συνελήφθησαν να αλιεύουν παράνομα 
(μαύρες λίστες)· οι εν λόγω λίστες θα πρέπει να καταρτίζονται με διαφανή και συνεκτικό 
τρόπο σύμφωνα με σαφή κριτήρια· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ΠΟΔΑ 
να αναγνωρίσουν τις χώρες που δεν ελέγχουν τις δραστηριότητες των σκαφών που 
πλέουν υπό τη σημαία τους και να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους καταλόγους ως 
εργαλεία για την αποδοχή ή την απόρριψη ιχθύων·

25. προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει μέγιστη προτεραιότητα στη συνεργασία με 
τις ΠΟΔΑ, όπως η Επιτροπή Αλιείας του Βορειανατολικού Ατλαντικού (ΕΑΒΑΑ), η 
Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) και η Επιτροπή για τη 
Διατήρηση της Θαλάσσιας Χλωρίδας και Πανίδας της Ανταρκτικής, οι οποίες, με τις 
πρωτοβουλίες τους που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, έχει 
αποδειχθεί ότι αποτελούν τα πλέον κατάλληλα μέσα για τη διασφάλιση της χρηστής 
διαχείρισης της ανοικτής θάλασσας·

26. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν τους πόρους που διατίθενται για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα·

27. είναι πεπεισμένο ότι οι βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση και την εξάλειψη της 
παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων 
και την εφαρμογή κανόνων είναι η πλήρης ανιχνευσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα 
επιτήρησης, η διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων, η συνεργασία εντός της ΕΕ και της 
ευρύτερης διεθνούς κοινότητας και, το σημαντικότερο, μια έκφραση πολιτικής βούλησης 
εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών· επαναλαμβάνει ότι, εάν δεν αναληφθεί 
περαιτέρω δράση, τα αλιευτικά αποθέματα θα συνεχίσουν να εξαντλούνται και οι 
αλιευτικές κοινότητες στην ΕΕ και αλλού θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα 
προβλήματα·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην 
Επιτροπή Αλιείας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στις γραμματείες των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας στις 
οποίες υπάγεται η ΕΕ.
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