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Εφαρμογή της αρχής της βιωσιμότητας στην αλιεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω της μέγιστης διαρκούς απόδοσης 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής της αειφορίας στην αλιεία της ΕΕ μέσω της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης (2006/2224(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την διατήρηση και την εκμετάλλευση των αλιευτικών 
πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής1,

– έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, της 
10ης Δεκεμβρίου 1982,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής του Γιοχάννεσμπουργκ, η 
οποία πραγματοποιήθηκε επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, από τις 26 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2002,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της αειφορίας της αλιείας στην ΕΕ μέσω της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (COM(2006)0360),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0298/2007),

A. επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών αλιευτικών πόρων με την 
μεγαλύτερη εμπορική αξία γίνονται αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης ή αλιεύονται σε 
επίπεδα που αγγίζουν την υπερεκμετάλλευση,

Β. επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της αλιευτικής δραστηριότητας και της 
βιωσιμότητας του τομέα της αλιείας,

Γ. επισημαίνοντας ότι το κοινοτικό σύστημα διατήρησης και διαχείρισης, που βασίζεται στο 
σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και σε ποσοστώσεις, δεν κατέστησε δυνατή 
την εκλογικευμένη εκμετάλλευση των πόρων αλλά ότι, αντιθέτως, λόγω της ακαμψίας 
του και της υποβολής του σε πολιτικές και όχι βιολογικές κατευθυντήριες γραμμές, 
παρεμπόδισε την συνετή διαχείριση της αλιείας, δυσχεραίνοντας τον έλεγχο και 
ευνοώντας την απόρριψη αλιευμάτων,

  
1 ΕΕ 358, 31.12.2002, σ. 59.
2 CESE 1503/2006.



Δ. επισημαίνοντας ότι το κοινοτικό σύστημα διατήρησης και διαχείρισης πρέπει να 
βασίζεται στην επιστημονική έρευνα του τομέα της αλιείας και να έχει στη διάθεσή του 
αξιόπιστες και λεπτομερείς στατιστικές πληροφορίες για πολυετή περίοδο,

Ε. επισημαίνοντας τις διάφορες και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές του 
συστήματος διαχείρισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία επέτρεπε 
επικαλύψεις του συστήματος TAC- ποσοστώσεων και του συστήματος της αλιευτικής 
προσπάθειας, που κατέληξαν στη δημιουργία διαφόρων σχεδίων για την αποκατάσταση 
των αλιευτικών πόρων, τα οποία είχαν διαφορετικά αποτελέσματα, και στον καθορισμό 
σειράς μέτρων για την διάλυση σκαφών, τα οποία δεν απέδωσαν ούτε και αυτά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και είχαν αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο,

ΣΤ. επισημαίνοντας ότι οι προαναφερθείσες προσαρμογές στο σύνολό τους δεν επέτυχαν 
παρά κάποια μείωση της απόδοσης και ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού στόλου, τόσο 
στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, περιπλέκοντας ολοένα και 
περισσότερο την εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας στον τομέα, ο οποίος 
αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο σύνθετους και διαρκώς μεταβαλλόμενους 
κανόνες, χωρίς να διαθέτει την παραμικρή δυνατότητα μεσοπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του και χωρίς η προσέγγιση 
αυτή να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην βελτίωση των αλιευτικών αποθεμάτων,

Ζ. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε κατά την Διάσκεψη Κορυφής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη να μεριμνήσει ώστε οι κοινοτικοί αλιευτικοί πόροι να φθάσουν σε επίπεδα 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έως το 2015,

Η. επισημαίνοντας ότι η επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της εκτιμά ότι η αρχική 
διατύπωση του μοντέλου ΜΒΑ έχει ξεπερασθεί λόγω της δυσχέρειας να μεταφερθεί στην 
διαχείριση ένα μαθηματικό μοντέλο θεωρητικού χαρακτήρα, το οποίο απαιτεί λεπτομερή 
γνώση της δυναμικής του πληθυσμού των αποθεμάτων και μεγάλες ποσότητες ιστορικών 
δεδομένων προκειμένου να διαμορφωθεί με ακρίβεια, ενώ οποιαδήποτε ατέλεια, λάθος ή 
αβεβαιότητα του μοντέλου οδηγεί αναπόφευκτα σε επίπεδα αλιείας που υπερβαίνουν τη 
ΜΒΑ,

Θ. επισημαίνοντας ότι ένα σύστημα διαχείρισης της αλιείας είναι απαραίτητο να 
συνυπολογίζει και έναν βαθμό επιστημονικής αβεβαιότητας και αποκλίσεις ή σφάλματα 
κατά τον προσδιορισμό του μοντέλου, λόγω, μεταξύ άλλων, και σφαλμάτων που 
σχετίζονται με την επιλογή των ειδών ή των περιβαλλοντικών μεταβλητών, πράγμα που 
οδηγεί αναπόφευκτα σε εσφαλμένους ορισμούς της ΜΒΑ, ή σε μη επίτευξη του στόχου,

Ι. επισημαίνοντας ότι από τον καιρό των πρώτων διαμορφώσεων της ΜΒΑ, ο 
επιστημονικός κόσμος παρουσίασε νέες προσεγγίσεις του μοντέλου αυτού, επιδιώκοντας 
την διόρθωση των λαθών του και την αντιμετώπιση των αδυναμιών του,

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της ΜΒΑ συνδέεται με μία τεράστια πολυπλοκότητα 
όσον αφορά την διαχείριση των ιχθυοτόπων με πολλά είδη αλιευμάτων, οι οποίοι 
αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών στους οποίους αλιεύει ο κοινοτικός στόλος 
και ότι δεν πρόκειται για μοντέλο που μπορεί να εφαρμοσθεί σε πελαγικούς ιχθυοτόπους,



ΙΒ. επισημαίνοντας ότι η αυστηρή εφαρμογή της ΜΒΑ θα κατέληγε βραχυπρόθεσμα σε 
σημαντική, ίσως και κατακόρυφη, μείωση της δραστηριότητας, της απασχόλησης και του 
εισοδήματος του κοινοτικού στόλου,

ΙΓ. επισημαίνοντας ότι για την διαχείριση της αλιείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
πληρέστερες αναλύσεις των φυσικών και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών και, επί πλέον, των επιπτώσεων της ανθρώπινης 
δραστηριότητας που συμβάλλουν στην θαλάσσια ρύπανση και την καταστροφή των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων,

ΙΔ. επισημαίνοντας ότι ο κοινοτικός στόλος έχει οπωσδήποτε ανάγκη από ένα σύστημα 
διαχείρισης το οποίο να εξισορροπεί την αλιευτική προσπάθεια σε σχέση με τους 
διαθέσιμους πόρους, να του παρέχει μεγαλύτερη επιχειρηματική σταθερότητα και να του 
επιτρέπει καλύτερο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του· έχοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
μεταβατική περίοδος προς ένα νέο μοντέλο πρέπει κατ’ ανάγκην να συνοδευθεί και από 
την λήψη οικονομικών μέτρων,

1. θεωρεί εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ανακοίνωση της Επιτροπής, εκτιμώντας όλως 
ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την αποτυχία της ισχύουσας πολιτικής 
διαχείρισης και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεσή της να σχεδιάσει ένα νέο 
μοντέλο διαχείρισης το οποίο να επιτρέπει την αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων, 
την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας στην πραγματικότητα των ιχθυοτόπων και 
την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας και σταθερότητας για τον αλιευτικό στόλο·

2. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη όλα τα μελλοντικά μέτρα τροποποίησης του σημερινού 
κοινοτικού συστήματος διατήρησης και διαχείρισης να λαμβάνονται με πλήρη συμμετοχή 
των αλιέων και να βασίζονται στην επιστημονική έρευνα στον τομέα της αλιείας·

3. υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να αυξηθούν τα ποσά που διατίθενται για την επιστημονική 
έρευνα στον τομέα της αλιείας από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση του κοινοτικού συστήματος 
διατήρησης της αλιείας, στο επίπεδο της ανάπτυξης των θεωρητικών μοντέλων για την 
διαχείριση της αλιείας, την εφαρμογή τους, την καλύτερη ανάλυση της κατάστασης των 
αλιευτικών πόρων, των φυσικών παραγόντων και των άλλων σχέσεων μεταξύ των ειδών, 
καθώς και το επίπεδο βελτίωσης των αλιευτικών εργαλείων·

4. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να επιτύχει τους στόχους αυτούς με την 
χρησιμοποίηση της ΜΒΑ ως σημείου αναφοράς για την διαχείριση των ιχθυοτόπων, 
προειδοποιεί όμως ότι, παρά ταύτα, για ένα μεγάλο τμήμα του επιστημονικού κόσμου, 
περιλαμβανομένου και του FAO, το κλασικό μοντέλο της ΜΒΑ έχει ξεπερασθεί από 
άλλες πρωτοποριακές προσεγγίσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το οικοσύστημα στο 
σύνολό του και ενσωματώνουν σ’ αυτές, μεταξύ άλλων, τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πληθυσμών και τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα·

5. παρατηρεί ότι επιφανείς επιστήμονες έχουν επεξεργασθεί τε τελευταία χρόνια νέες 
μεθόδους, με βάση ψηφιακές προσομοιώσεις της αλιείας, που μιμούνται την προσέγγιση 
της ΜΒΑ, χωρίς να την θεωρούν ως δηλωμένο στόχο και λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τους αστάθμητους και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις ενδεχόμενες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών, και σημειώνει ότι οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να επεκταθούν προκειμένου να λάβουν υπόψη και συγκεκριμένους 
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες,



6. προειδοποιεί σχετικά με τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του μοντέλου 
ΜΒΑ στους ιχθυοτόπους με πολλά είδη ψαριών, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι στην 
ΕΕ, δεδομένου ότι εάν εφαρμοσθεί η ΜΒΑ για το σημαντικότερο είδος, θα μπορούσε να 
προκληθεί υπερεκμετάλλευση των υπολοίπων, ενώ εάν εφαρμοσθεί, όπως θα ήταν 
λογικό, στο είδος του οποίου τα αποθέματα εξαντλούνται, θα έπρεπε να μην αλιεύονται 
τα είδη που βρίσκονται σε καλή βιολογική κατάσταση, με τις συνεπαγόμενες απώλειες 
στο οικονομικό επίπεδο, το επίπεδο της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, 
πράγμα που εξάλλου αντιβαίνει απολύτως προς την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης·

7. οφείλει να εκφράσει τη λύπη του, ως εκ τούτου, για την έλλειψη ανάλυσης και λύσεων 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής επί των θεμάτων αυτών ειδικότερα, καθώς και μιας 
βαθύτερης αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή του μοντέλου ΜΒΑ γενικώς, 
των ελλείψεών του και των ιδιαιτεροτήτων της εφαρμογής του καθώς και των κινδύνων 
που ενδέχεται να συνεπάγεται το μοντέλο αυτό· εκφράζει, ειδικότερα, τη λύπη του για 
την έλλειψη ανάλυσης όσον αφορά την αξιολόγηση της ΜΒΑ και των πλεονεκτημάτων 
που θα μπορούσαν να συνεπάγονται οι διάφορες προσεγγίσεις της·

8. θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η πρόταση για την καθιέρωση της ΜΒΑ δεν είναι αρκούντως 
ώριμη και ότι θα πρέπει να εξετασθούν περισσότερο και καλύτερα τα προβλήματα, οι 
ελλείψεις και οι στόχοι της ίδιας της πολιτικής για τη διατήρηση και διαχείριση, 
προκειμένου να αποφασισθούν με πολιτικό θάρρος τα κατάλληλα μέτρα για την 
περισσότερο αναγκαία αλλαγή της εν ισχύι ΚΑΠ·

9. δεδομένων των ανωτέρω, οφείλει να εκφράσει την αμηχανία του για τα πρόσφατα μέτρα 
της Επιτροπής τα οποία επινοήθηκαν ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του μοντέλου 
ΜΒΑ, όπως ο ίδιος ο Κανονισμός των TAC και των ποσοστώσεων για το 20071, τη 
στιγμή που και η ίδια η Επιτροπή ανεγνώρισε, στο πλαίσιο διαφόρων συζητήσεων και 
φόρουμ, ότι είναι απαραίτητες ακόμη περισσότερες μελέτες σχετικά με τα διάφορα 
θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ΜΒΑ·

10. εκφράζει την ανησυχία του, διότι στο πλαίσιο του φιλόδοξου στόχου να αλλάξει η 
στόχευση του συστήματος διατήρησης και διαχείρισης της ΚΑΠ, δεν αξιοποιείται η 
ευκαιρία να ορισθεί με σαφήνεια το σύστημα πρόσβασης στους πόρους και διατηρείται η 
επικάλυψη των συστημάτων TAC - ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας· 
εκτιμά ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να ορίσει ένα σύστημα 
πρόσβασης στους πόρους το οποίο να λειτουργεί με καλύτερο τρόπο υπέρ της 
βιωσιμότητας, να δυσχεραίνει τις απορρίψεις, να απλοποιεί τα τεχνικά μέτρα, να 
καταργεί τις διακρίσεις και τον άκρατο ανταγωνισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, να 
παρέχει την απαραίτητη ευελιξία και να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του τομέα·

11. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε τροποποίηση στο σύστημα διαχείρισης πρέπει να 
περιλαμβάνει υποχρεωτικώς κατάλληλους και χρηματοδοτικά επαρκείς μηχανισμούς 
αντιστάθμισης, πράγμα που απαιτεί την εκπόνηση μελέτης των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της τελικής πρότασης, και ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργασθεί τα μέτρα 

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για

το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών
δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (ΕΕ L 15, 20.1.2007, σ. 1).



αυτά ταυτόχρονα με το νέο σύστημα διαχείρισης και, ει δυνατόν, να τα ενσωματώσει σ' 
αυτό·

12. υπογραμμίζει ότι τόσο η κρίσιμη κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων όσο και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας της ΕΕ σημαίνουν ότι πρέπει το 
συντομότερο να ληφθούν μέτρα και ότι οι περαιτέρω καθυστερήσεις δεν μπορούν παρά 
να προκαλέσουν ακόμη περισσότερα προβλήματα στον τομέα και να καθυστερήσουν την 
επιστροφή του στην κερδοφορία·

13. ζητεί να γίνουν οι ενέργειες αυτές προτού ληφθεί κάποια απόφαση και ζητεί ανοιχτό και 
ευρύ διάλογο στα πλαίσια του οποίου να αναλυθούν οι διάφορες διαχειριστικές 
προσεγγίσεις, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για τις τροποποιήσεις 
που είναι σκόπιμο να επέλθουν στην κοινοτική πολιτική διαχείρισης·

14. τάσσεται, τέλος, υπέρ της σταδιακής καθιέρωσης ενός συστήματος το οποίο να 
καταλήγει σε μία αλιευτική πολιτική ολοένα και περισσότερο προσαρμοσμένη στην 
βιολογική ικανότητα των αλιευτικών πόρων που διέρχονται φάση ανασύστασης, εις 
τρόπον ώστε η βιωσιμότητα των κοινοτικών ιχθυοτόπων να αποτελεί περισσότερο 
εγγύηση παρά λόγο ανησυχίας και αυτό να γίνεται αμέσως αντιληπτό, όταν σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θα κυκλοφορούν τα κοινοτικά αλιευτικά προϊόντα· 
επιθυμεί το σύστημα αυτό να προσφέρει στον στόλο σταθερό περιβάλλον και να του 
επιτρέψει να σχεδιάζει με τον κατάλληλο τρόπο τις δραστηριότητές του, ολοένα και 
περισσότερο μακροπρόθεσμα, καθιερώνοντας, εν τέλει, ένα σύστημα σταθερής 
πρόσβασης στους πόρους, στο πλαίσιο του οποίου το σύστημα TAC ή οι ποσοστώσεις να 
πρέπει να τροποποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με ημιαυτόματο 
τρόπο, αντί να προσαρμόζονται κατ’ έτος και με κριτήρια άλλα από τα απλώς 
επιστημονικά·

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