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Θέμα: Πρόταση για την Αναθεώρηση του Κανονισμού 
για τον Έλεγχο της Αλιείας στην 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 
Σας γράφω εκ μέρος των περιβαλλοντικών φορέων 
Fisheries Arrangements, The Pew
Environmental Justice Foundation
The Fisheries Secretariat, Our
Αρχιπέλαγος, οι οποίοι συνεργαζόμαστε
στην ΕΕ προστατεύει την υγεία των θαλασσών και τη θαλάσσια ζωή για τις επόμενες γενιές.
 
Παρόλο που βιώνουμε εξαιρετικά δύσκολ
αναμενόμενες κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις είναι πολ
πρωτοβουλίες σας για την διασφάλιση βιώσιμων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και της 
βιωσιμότητας των παράκτιων περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία
θα αποφασίσετε για το μελλοντικό σύστημα ελέγχο
ένα σύνολο κανόνων που είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑλΠ) και για την καταπολέμησης της παράνομης και καταστροφικής αλιείας (
fishing).1 Αυτό το σημαντικό νομοθετικό 
ΥπΑΑΤ, τις αρχές ελέγχου, τους αλιείς και τους καταναλωτές, καθώς και τον κοινό μας στόχο της 
βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη βελτίωση της διαχείρισης 
                                                          
1 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and 
amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the 
European Parliament and of the Council as regards fisheries control COM/2018/368 final.
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Θέμα: Πρόταση για την Αναθεώρηση του Κανονισμού  
για τον Έλεγχο της Αλιείας στην ΕΕ (COM/2018/368) 

Σας γράφω εκ μέρος των περιβαλλοντικών φορέων Stichting Birdlife Europe, the Coalition
Pew Charitable Trusts and the EU Fisheries Control Coalition

Foundation, Oceana, Seas At Risk, The Nature Conservancy
Our Fish, Sciaena και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας 

συνεργαζόμαστε με στόχο να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της αλιείας 
στην ΕΕ προστατεύει την υγεία των θαλασσών και τη θαλάσσια ζωή για τις επόμενες γενιές.

Παρόλο που βιώνουμε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές για τη δημόσια υγεία
οικονομικές επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές, ζητάμε τις ουσιαστικές 

πρωτοβουλίες σας για την διασφάλιση βιώσιμων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και της 
βιωσιμότητας των παράκτιων περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία. Τους επόμενους μήνες 
θα αποφασίσετε για το μελλοντικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της αλιείας της ΕΕ, 
ένα σύνολο κανόνων που είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής 

Π) και για την καταπολέμησης της παράνομης και καταστροφικής αλιείας (
Αυτό το σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο έχει ευρείες επιπτώσεις για τη διοίκηση

, τις αρχές ελέγχου, τους αλιείς και τους καταναλωτές, καθώς και τον κοινό μας στόχο της 
βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη βελτίωση της διαχείρισης 

                   
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and 

(EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the 
European Parliament and of the Council as regards fisheries control COM/2018/368 final. 
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της αλιείας και την αύξηση των κερδών στον κλάδο μέσω της ψηφιοποίησης, π.χ. με την 
ηλεκτρονική αναφορά και παρακολούθηση. Επιπλέον, ένας ισχυρός μελλοντικός κανονισμός 
ελέγχου είναι η προϋπόθεση για να δοθεί ένα τέλος στην παράνομη και καταστροφική αλιεία, η 
οποία πλήττει δραματικά τους νόμιμους αλιείς και εκτιμάται ότι σχετίζεται με ένα στα πέντε 
ψάρια που αλιεύονται ή περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.  
 
 
Για να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, βασιζόμαστε στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί ένα 
πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της αλιείας της ΕΕ στις προσεχείς 
διαπραγματεύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να υποβάλουμε τα ακόλουθα στοιχεία για να 
λάβετε υπόψη σας. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για: 

● Υποχρεωτικά συστήματα εντοπισμού σκαφών και ηλεκτρονικών ημερολογίων αλιείας 
για όλα τα σκάφη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων σκαφών μικρής κλίμακας (κάτω των 
12 μέτρων και χωρίς συρόμενα εργαλεία). Αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι μικρές, 
χαμηλού κόστους, βελτιώνουν την ασφάλεια των ψαράδων καθώς βοηθούν στον 
εντοπισμό των ψαράδων σε περίπτωση ανάγκης και δεν παρεμποδίζουν την ασφαλή 
λειτουργία των σκαφών και των εργαλείων. Με περισσότερα από 64.000 σκάφη μικρής 
κλίμακας στην ΕΕ τα οποία αντιπροσωπεύουν το 23% της συνολικής αλιευτικής 
παραγωγής, οι δραστηριότητές τους πρέπει να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να 
αξιολογούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει ακριβής εκτίμηση των επιπτώσεων 
που αυτές προκαλούν.  
 

 Καθορισμός αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής στα κράτη-μέλη με σκοπό τη διαμόρφωση 
ίσων όρων ανταγωνισμού, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί μια «κουλτούρα συμμόρφωσης». 
Επί του παρόντος, η επιβολή κυρώσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών - 
οι κυρώσεις δεν είναι πάντα αποτρεπτικές, αναλογικές και αποτελεσματικές και το 
σύστημα πόντων δεν εφαρμόζεται με συνέπεια. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο2 και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η απουσία «τυποποίησης» 
των μέτρων εφαρμογής έχει υπονομεύσει την επιβολή της ΚΑλΠ. Πράγματι, σε πολλές 
περιοχές της ΕΕ, οι αλιείς πιστεύουν ότι αντιμετωπίζονται άνισα και άδικα.  

  

                                                           
2
 European Court of Auditors, Special Report: EU fisheries controls – more efforts needed, 2017, No. 08 

3
 European Commission, Staff working document: evaluation of the impact of the fisheries regulation, 2017, No. 134 
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Συνιστούμε επίσης να ενισχύσετε περαιτέρω ή να εισαγάγετε μέτρα για: 

 Υποχρεωτική χρήση απομακρυσμένης ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
(συμπεριλαμβανομένης της CCTV) για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των δεδομένων 
σχετικά με τα κύρια αλιεύματα και με τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών, 
καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης. Αυτό θα παρείχε 
ένα μηχανισμό επαλήθευσης του ημερολογίου που θα διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές 
αποφάσεις της ΕΕ αντικατοπτρίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, 
υποστηριζόμενες από πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία. Συνιστούμε να απαιτείται η 
απομακρυσμένη ηλεκτρονική παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένης της CCTV) σε όλα 
τα σκάφη άνω των 12 μέτρων, μαζί με ένα επιπλέον ποσοστό σκαφών παράκτιας αλιείας 
που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου για την παραβίαση των κανόνων της ΚΑλΠ, καθώς 
της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.  
 

 Ενίσχυση και ψηφιοποίηση της ιχνηλασιμότητας των θαλασσινών (τροφίμων). Το να 
καταστούν ανιχνεύσιμα τα προϊόντα θαλασσινών από το σημείο αλίευσης έως το σημείο 
πώλησης, αποτελεί προϋπόθεση για την καταπολέμηση της Παράνομης και 
Καταστροφικής Αλιείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ΕΕ –την κορυφαία αγορά 
θαλασσινών στον κόσμο, η οποία εισάγει πάνω από το 60% των θαλασσινών. Για να 
βελτιωθεί η δυνατότητα επαλήθευσης ότι η πηγή των θαλασσινών είναι νόμιμη, 
προτείνουμε να προστεθεί στο  «Catch Certificate» ένας αριθμός IMO για όλα τα 
επιλέξιμα αλιευτικά σκάφη, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή αλίευσης και 
τα αλιευτικά εργαλεία. 

 
 Αύξηση της πληροφόρησης του κοινού σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για 

τον Έλεγχο της Αλιείας στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθώς και οι αλιείς και η κοινωνία των πολιτών συχνά δεν έχουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες για να εκτιμήσουν εάν ο Κανονισμός Ελέγχου εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας δημιουργεί μια γενικευμένη αίσθηση 
δυσπιστίας, παραπληροφόρησης και κακής διαχείρισης, θέτοντας τελικά σε κίνδυνο τους 
στόχους της ΚΑλΠ. Συνιστούμε αύξηση της συχνότητας αναφοράς για τα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Ελέγχου (άρθρο 118) ανά δύο χρόνια, 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΕK. 1005/2008. Συνιστούμε επίσης την υποχρέωση, σε ετήσια 
βάση, της δημοσίευσης των ακόλουθων πληροφοριών ανά κράτος μέλος: α) συνολικός 
προϋπολογισμός που διατίθεται για τον έλεγχο της αλιείας · β) αριθμός και τύπος 
επιθεωρήσεων και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν · γ) αριθμός και είδος ύποπτων και 
επιβεβαιωμένων παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών παραβάσεων · δ) 
τύπος ενεργειών παρακολούθησης επιβεβαιωμένων παραβάσεων  και (ε) αριθμός, τόπος 
και τύπος αλιευτικών εργαλείων που έχουν χαθεί στη θάλασσα. 
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Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για τα παραπάνω. Με το παρόν επισυνάπτω πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες για τα παραπάνω 

 

Για όποιες περαιτέρω πληροφορίες χρειαστείτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 
Με εκτίμηση,  
 
Ariel Brunner, Senior Head of Policy, BirdLife Europe & Central Asia 
Béatrice Gorez, Coordinator, Coalition for Fair Fisheries Arrangements 
Adam Weiss, Ocean Programme Head, Clientearth 
Steve Trent, Executive Director, Environmental Justice Foundation 
Christian Tsangarides, Policy & Communications Officer, The Fisheries Secretariat 
Emily Langley, Acting Director, Ocean Governance, The Nature Conservancy 
Pascale Moehrle, Executive Director, Oceana Europe 
Rebecca Hubbard, Program Director, Our Fish 
Peter Horn, Project Director, Ending Illegal Fishing, International Fisheries, The Pew Charitable 
Trusts 
Gonçalo Carvalho, Executive Coordinator, Sciaena 
Monica Verbeek, Executive Director, Seas At Risk 
Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος  
 


