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Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη
Βόρεια Θάλασσα για το 2021

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2020

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρότασή της για τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων όσον αφορά τα
ιχθυαποθέματα στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα. Με βάση την πρόταση αυτή, οι υπουργοί
αλιείας της ΕΕ θα καθορίσουν τα τελικά όρια αλιευμάτων στο Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου, τα
οποία θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σχετικά με 23 συνολικά επιτρεπόμενα
αλιεύματα (TAC). Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η Επιτροπή προτείνει να μειωθούν
οι αλιευτικές ποσοστώσεις όσον αφορά 13 αποθέματα, και, αντιθέτως, να αυξηθούν κατά 5 % και
12 % αντίστοιχα, για το σαυρίδι στα ιβηρικά ύδατα και για τη γλώσσα στο Kattegat. Οι αλιευτικές
δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα
περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα της Ευρώπης, με σκοπό είτε να παραμείνουν είτε να επανέλθουν
σε υγιή κατάσταση, με παράλληλη μέριμνα για τη διασφάλιση της ευημερίας των αλιέων. Στο πλαίσιο
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται νομικά να διαχειρίζονται
τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Η
σημερινή πρόταση δείχνει τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη θάλασσα, η
οποία αποτελεί τη βάση για την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων μας. Οι επιστήμονες συνιστούν
να καθορίσουμε χαμηλότερα όρια αλιευμάτων για πολλά από τα αποθέματά μας, και εμείς
ακολουθούμε τη συμβουλή τους. Ο καθορισμός υπεύθυνων ορίων αλιευμάτων θα καταστήσει τα
οικοσυστήματά μας υγιή και τον αλιευτικό μας τομέα κερδοφόρο, ακόμη και σε περίπτωση
βραχυπρόθεσμων περικοπών. Αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή μας και στις διαπραγματεύσεις με
τους διεθνείς εταίρους μας.» 

Περαιτέρω λεπτομέρειες της πρότασης

Τέσσερα TAC ανατίθενται σε ένα κράτος μέλος ενώ τέσσερα δεν καθορίζονται με βάση το ημερολογιακό
έτος (π.χ. ο γαύρος, η παπαλίνα), και έχουν ήδη καθοριστεί έως τον Ιούνιο του 2021 ή αναμένονται
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με αυτά το επόμενο έτος.

Η Επιτροπή, για να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα γάδου στο Kattegat θα αποκατασταθεί σε ασφαλή
επίπεδα, προτείνει, επίσης, να συνεχιστούν τα υφιστάμενα μέτρα διασφάλισης. Σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση που υπεβλήθη από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES),
βάσει της οποίας θα πρέπει να απαγορευθεί η στοχευμένη αλιεία για το εν λόγω απόθεμα, η Επιτροπή
θα καθορίσει αλιευτική ποσόστωση μόνο για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Οι αλιείς στην περιοχή θα
πρέπει να χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία για τη μείωση ή την αποφυγή των παρεμπιπτόντων
αλιευμάτων γάδου, ή ηλεκτρονική παρακολούθηση για την πρόληψη των παράνομων απορρίψεων.

Η σημερινή πρόταση καλύπτει επίσης τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα που θα αποφασιστούν σε
συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, ή μέσω περιφερειακών
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι διεθνείς διαβουλεύσεις για πολλά από τα αποθέματα
αυτά βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όπως και οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ άλλων και στον τομέα της αλιείας, και, ως εκ τούτου, εν αναμονή της
έκβασης των διαπραγματεύσεων, τα αντίστοιχα TAC θα συνοδεύονται από τη μνεία pro memoria (προς
υπόμνηση).

Η βιώσιμη αλιεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ΕΕ. Σε σύγκριση με 5, μόλις, από τα 35 το
2009, το 2020, 62 από τα 78 TAC έχουν καθοριστεί σε επίπεδο που να επιτρέπει ένα υγιές μέλλον για
τη βιομάζα των ιχθυαποθεμάτων, ενώ έχουν συνεκτιμηθεί, ταυτόχρονα, κοινωνικοοικονομικοί
παράγοντες [«μέγιστη βιώσιμη απόδοση» (ΜΒΑ)/«maximum sustainable yield» (MSY)]. Παρά τη
μειωμένη αλιευτική δραστηριότητα κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορονοϊού, τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο αλιευτικός τομέας παραμένει κερδοφόρος, ενώ τα
εκτιμώμενα ακαθάριστα κέρδη αναμένεται να ανέλθουν σε 1,5 δισ. EUR το 2020.

Οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_el
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_el.htm


για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES). Όσον αφορά τα αποθέματα με πλήρη επιστημονική
αξιολόγηση, η Επιτροπή προτείνει επίπεδα αλιείας σύμφωνα με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY).
Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία υπάρχουν λιγότερα δεδομένα, η Επιτροπή βασίζεται στην
προληπτική γνωμοδότηση του ICES. Στις περιπτώσεις που το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση
των Θαλασσών έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της απαγόρευσης αλιευμάτων, η Επιτροπή, είτε προτείνει μικρή
αλιευτική ποσόστωση για επιστημονικούς τύπους αλιείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της
συλλογής δεδομένων, είτε περιορίζει την αλίευση σε παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και τα ισχύοντα πολυετή σχέδια διαχείρισης, η προσέγγιση
αυτή συμβάλλει στην αποφυγή καταστάσεων «περιοριστικής ποσόστωσης», ώστε οι αλιείς να μπορούν
να συνεχίσουν να στοχεύουν τα υγιή αποθέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλ. τους παρακάτω πίνακες για λεπτομέρειες σχετικά με τις σημερινές προτάσεις για τον Ατλαντικό και
τη Βόρεια Θάλασσα. Σημείωση: Η πρόταση απαριθμεί τους πίνακες για όλα τα TAC που συνοδεύονται
από τη μνεία «pm» («pro memoria» ). Η παρούσα πρόταση θα επικαιροποιηθεί με αριθμητικά στοιχεία
μόλις καταστούν διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αργότερα εντός του τρέχοντος έτους και
ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Οι επικαιροποιήσεις αυτές, μέσω ανεπίσημων, όπως
καλούνται, εγγράφων, θα δημοσιευθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις πρόσφατες δεσμεύσεις
για αύξηση της διαφάνειας κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι παρακάτω πίνακες
παρουσιάζουν μόνο τα αποθέματα της ΕΕ που δεν υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες. Οι
τιμές των TAC στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο τόνο.

TAC και ποσοστώσεις

Ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών επί του εγγράφου διαβούλευσης της Επιτροπής.

Υποχρέωση εκφόρτωσης

Πολυετή σχέδια διαχείρισης

Χάρτης αλιευτικών περιοχών

 

 

Πίνακας 1: προτάσεις όσον αφορά τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC)

 

Κοινή
ονομασία

Επιστημονική
ονομασία

Μονάδα TAC

TAC 2021
(πρόταση,
σε
τόνους)

Μεταβολή
TAC: 2020
- 2021
(Πρόταση)

Επεξήγηση

Πεσκαντρίτσα
Lophiidae

 

8c, 9 και 10·
ενωσιακά
ύδατα της
CECAF 34.1.1

3 672

 

 

-13%*

Τα TAC περιλαμβάνουν
δύο είδη
πεσκαντρίτσας, ένα με
γνωμοδότηση περί
MSY και ένα άλλο με
προληπτική
γνωμοδότηση. Η
Επιτροπή προτείνει να
καθοριστούν τα TAC
σύμφωνα με την
επιστημονική
γνωμοδότηση,
συνδυάζοντας τα
αριθμητικά στοιχεία
της επιστημονικής
γνωμοδότησης και
κατανέμοντας
καθορισμένο ποσοστό
στα εν λόγω TAC. Έχει
αφαιρεθεί ποσότητα de
minimis.

http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:248:FIN
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_el
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf


Μπακαλιάρος
μερλούκιος Merluccius merluccius

8c, 9 και 10·
ενωσιακά
ύδατα της
CECAF 34.1.1

7 825 -13%*

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
σύμφωνα με τις
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις. Έχει
αφαιρεθεί ποσότητα de
minimis.

Σαυρίδι Trachurus spp. 9 128 627 +5 %*

Η Επιτροπή προτείνει
να αυξηθούν τα TAC
κατά 10 % σύμφωνα
με τη γνωμοδότηση
του ICES για την τιμή
του σημείου MSY. Έχει
αφαιρεθεί ποσότητα de
minimis.

Ζαγκέτα Lepidorhombus spp.

8c, 9 και 10·
ενωσιακά
ύδατα της
CECAF 34.1.1

2 158 -11 %*

Τα TAC περιλαμβάνουν
δύο είδη. Η Επιτροπή
προτείνει να
καθοριστούν τα TAC
σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση περί
MSY, και για τα δύο
είδη. Έχει αφαιρεθεί
ποσότητα de minimis.

Καραβίδα Nephrops norvegicus 8c 2.4 -11%

Η Επιτροπή προτείνει
να καθοριστούν τα
TAC σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση του
ICES για την
επιστημονική αλιεία.

Φασί
Ατλαντικού

Pleuronectes platessa Kattegat 719 -69 %*

Η Επιτροπή προτείνει
να καθοριστούν τα
TAC σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση του
ICES, στην τιμή του
σημείου MSY. Έχει
αφαιρεθεί ποσότητα de
minimis.

Φασί
Ατλαντικού Pleuronectes platessa 7b και 7c 19 -74 %

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
σύμφωνα με τις
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις.

Φασί
Ατλαντικού Pleuronectes platessa

8, 9 και 10·
ενωσιακά
ύδατα της
CECAF 34.1.1

155 -44 %

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
σύμφωνα με τις
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις.



Κίτρινος
μπακαλιάρος Pollachius pollachius 8a, 8b, 8d και

8e 1 037 -30 %

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
κατά 30 % προς την
κατεύθυνση που
υποδεικνύουν οι
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις.

Κίτρινος
μπακαλιάρος Pollachius pollachius 8c 166 -20 %

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
κατά 20 % προς την
κατεύθυνση που
υποδεικνύουν οι
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις.

Κίτρινος
μπακαλιάρος Pollachius pollachius

9 και 10·
ενωσιακά
ύδατα της
CECAF 34.1.1

203 -20 %

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
κατά 20 % προς την
κατεύθυνση που
υποδεικνύουν οι
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις.

Γλώσσα Solea solea

3α· ενωσιακά
ύδατα των
υποδιαιρέσεων
22-24

596 +12 %

Η Επιτροπή προτείνει
την αύξηση των TAC
κατά 12 % σύμφωνα
με την επιστημονική
γνωμοδότηση για την
τιμή του σημείου MSY.

Γλώσσα Solea solea 7b και 7c 34 -20 %

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
κατά 20 % προς την
κατεύθυνση που
υποδεικνύουν οι
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις.

Γλώσσα Solea solea 8a και 8b 3 483 -8 %*

Η Επιτροπή προτείνει
τον καθορισμό των
TAC σύμφωνα με την
επιστημονική
γνωμοδότηση για την
τιμή του σημείου MSY.
Έχει αφαιρεθεί
ποσότητα de minimis.

Γλώσσα Solea spp.

8c, 8d, 8e, 9
και 10·
ενωσιακά
ύδατα της
CECAF 34.1.1

502 -42 %

Η Επιτροπή προτείνει
τη μείωση των TAC
σύμφωνα με τις
επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις.

* Για τα TAC με μείωση de minimis που υπάγονται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, η σύγκριση πραγματοποιείται με βάση τις
ποσοστώσεις της Ένωσης.

 

 

Πίνακας 2: Αποθέματα για τα οποία τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ανατίθενται



σε συγκεκριμένο κράτος μέλος

 

Κοινή ονομασία Επιστημονική
ονομασία Μονάδα TAC Ανατίθεται στον/στην

Σαυρίδι Trachurus spp. Ενωσιακά ύδατα της
CECAF (Κανάριες Νήσοι) Ισπανία

Σαυρίδι Trachurus spp. Ενωσιακά ύδατα της
CECAF (Μαδέρα) Πορτογαλία

Σαυρίδι Trachurus spp. 10, ενωσιακά ύδατα της
CECAF (Αζόρες) Πορτογαλία

Γαρίδες Penaeus spp. Γαλλική Γουιάνα Γαλλία

 

 

Πίνακας 3: Άλλα αποθέματα που καλύπτονται από τη σημερινή πρόταση και δεν
συνοδεύονται από την μνεία pro memoria

 

Κοινή ονομασία Επιστημονική
ονομασία Μονάδα TAC Σχόλιο

Αμμόχελο και σχετικά
παρεμπίπτοντα
αλιεύματα

Ammodytes spp. Ενωσιακά ύδατα των 2a,
3a και 4

 Εν αναμονή επιστημονικής
γνωμοδότησης το 2021

Γαύρος Engraulis
encrasicolus

9 και 10· ενωσιακά ύδατα
της CECAF 34.1.1

Έχουν ήδη καθοριστεί για
την περίοδο από 1ης
Ιουλίου 2020 - έως 30ής
Ιουνίου 2021

Παπαλίνα και σχετικά
παρεμπίπτοντα
αλιεύματα

Sprattus sprattus 3a

Έχουν ήδη καθοριστεί για
την περίοδο από 1ης
Ιουλίου 2020 - έως 30ής
Ιουνίου 2021

Παπαλίνα και σχετικά
παρεμπίπτοντα
αλιεύματα

Sprattus sprattus Ενωσιακά ύδατα των 2a
και 4

Έχουν ήδη καθοριστεί για
την περίοδο από 1ης
Ιουλίου 2020 - έως 30ής
Ιουνίου 2021
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Stoycheva Daniela (+32 2 295 36 64)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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