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Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Υδατοκαλλιέργεια (ΓΣΥ) ευγνωμονών αναγνωρίζει τη
χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ.
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1 Εισαγωγή
Το 2009, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση «Νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιµη
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας» σε συνέχεια της στρατηγικής της ΕΕ για την
υδατοκαλλιέργεια από το 2002. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ δεν
σημείωσε ανάπτυξη από το 2002, και η ανακοίνωση του 2009 είχε ως στόχο «να εντοπίσει και να
αντιμετωπίσει τα αίτια αυτής της στασιμότητας». Η ανακοίνωση επεσήμανε βασικές προκλήσεις. Το
2013, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη
βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ». Η Επιτροπή διαπίστωσε ξανά ότι η παραγωγή της
υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ παρουσίαζε στασιμότητα και επεσήμανε τους τέσσερις τομείς
προτεραιότητας για να απελευθερωθεί το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ. Το 2018, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε μια έκθεση πρωτοβουλίας με τίτλο «Προς ένα βιώσιμο και
ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο υδατοκαλλιέργειας». Η έκθεση αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή
υδατοκαλλιέργεια παρουσιάζει στασιμότητα και ότι οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν
ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του κλάδου». Η έκθεση επισημαίνει πολλές προκλήσεις. Το 2020,
η Επιτροπή θα καταρτίσει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την ενημέρωση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων των Κρατών
Μελών (ΚΜ). Οι προσπάθειες στο παρελθόν εκ των πραγμάτων δεν επέφεραν τον επιθυμητό
αντίκτυπο. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Υδατοκαλλιέργεια (ΓΣΥ) διαπιστώνει ότι οι κύριοι λόγοι
είναι η αδυναμία αντιμετώπισης συγκεκριμένων βασικών προκλήσεων και η ανεπαρκής εφαρμογή.
Το ΓΣΥ προτείνει οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές να είναι πιο εστιασμένες και ευέλικτες
με ανανεούμενη περίοδο αναθεώρησης 18 μηνών. Το ΓΣΥ υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι
κατευθυντήριες γραμμές να επιδιώκουν την αύξηση της ανάπτυξης και να αντικατοπτρίζουν τις
ανάγκες του κλάδου. Η οδηγία για τα ύδατα ανάπτυξης οστρακοειδών είχε ως στόχο να προστατεύσει
την ανάπτυξη των οστρακοειδών και να συμβάλλει σε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας για ανθρώπινη
κατανάλωση. Αυτή έχει πλέον καταργηθεί από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ). Το ΓΣΥ
επισημαίνει την απουσία καθορισμένων προστατευόμενων περιοχών ειδικά για τις
οστρακοκαλλιέργειες σε πολλά κράτη μέλη (ΚΜ) και ζητεί οι νέες κατευθυντήριες γραμμές να
αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα. Το ΓΣΥ προτείνει να αντιμετωπιστούν τρεις τομείς
προτεραιότητας: Η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης με βελτιστοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και η
προαγωγή ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
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2 Διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης
στην υδατοκαλλιέργεια με
βελτιστοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης
Η δημιουργία νέας εκμετάλλευσης, ή η επέκταση υφιστάμενης, προϋποθέτει πρόσβαση σε «φυσικό
χώρο». Η αύξηση της παραγωγής προϋποθέτει «περιβαλλοντικό χώρο» για την απόρριψη των
θρεπτικών στοιχείων. Ο συντονισμένος χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να διευκολύνει τη
διαδικασία για την πρόσβαση στον «φυσικό και τον περιβαλλοντικό χώρο» εφόσον εντοπίζει
κατάλληλες νέες εγκαταστάσεις, ελέγχει τη συμβατότητα των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας με
άλλα δραστηριότητες και αξιολογεί τον σχετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο π.χ. τον ευτροφισμό, τις
επιδράσεις στον άγριο πληθυσμό μέσω των διαφευγόντων ειδών και την εισαγωγή διεισδυτικών
ξένων ειδών στην ΕΕ.
Ένα βασικό ζήτημα είναι να οριστεί ο «περιβαλλοντικός χώρος», επειδή θα πρέπει να συμμορφώνεται
με τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ), της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια
Στρατηγική (ΟΠΘΣ) και τις Οδηγίες Natura-2000.
Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό με την έννοια που εφαρμόζεται από την HELCOM (Επιτροπή
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής - Επιτροπή Ελσίνκι), το διευθύνον όργανο
της Σύµβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής θάλασσας. Η HELCOM
έχει υπολογίσει τις ανώτερες αποδεκτές εισροές (ΑΑΙ) αζώτου και φωσφόρου για κάθε υπολεκάνη
που μπορούν να επιτραπούν ώστε να επιτυγχάνεται καλή οικολογική κατάσταση σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ΟΠΥ και της ΟΠΘΣ. Η διαφορά μεταξύ των ΑΑΙ και των πραγματικών εισροών
μπορεί να οριστεί ως «περιβαλλοντικός χώρος». Αν οι ΑΑΙ είναι λιγότερες από τις πραγματικές
εισροές, απαιτούνται περαιτέρω μειώσεις, ωστόσο αν είναι περισσότερες από τις πραγματικές
εισροές, η διαφορά μπορεί να διατεθεί για την ανάπτυξη στην υδατοκαλλιέργεια. Το ΓΣΥ διαπιστώνει
ότι ένας αντίστοιχος ορισμός μπορεί να βοηθήσει τα ΚΜ να υπολογίσουν τον «περιβαλλοντικό χώρο»
για την ανάπτυξη στην υδατοκαλλιέργεια.
Ο «περιβαλλοντικός χώρος» συχνά πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία Natura-2000. Το βασικό
ερώτημα είναι κατά πόσο ένα έργο υδατοκαλλιέργειας «είναι πιθανό να έχει σημαντικό αντίκτυπο».
Το «Έγγραφο προσανατολισμού για τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στο δίκτυο του Natura
2000» (2012)1 δεν απλοποίησε τη διαχείριση. Το ΓΣΥ υποστηρίζει ότι η διαχείριση των ΚΜ είναι
υπερβολικά περιοριστική και ότι οι αρχές συχνά θεωρούν ότι κάθε αντίκτυπος ή κίνδυνος επίδρασης
σε περιοχή του Natura-2000 θα πρέπει να οδηγεί σε απόρριψη (μηδενική ανοχή).
Σύμφωνα με το έγγραφο προσανατολισμού προκειμένου κάποια αρμόδια αρχή να εγκρίνει ένα έργο,
θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι «δεν παραμένει καμία εύλογη επιστημονική αμφιβολία ως προς την
1

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/guidance-aquaculture-natura2000.pdf
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απουσία δυσμενών επιδράσεων». Το ΓΣΥ υποστηρίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι
αδύνατο για τις ΜΜΕ να προσκομίσουν τα απαραίτητα επιστημονικά έγγραφα για «καμία δυσμενή
επίδραση» και ότι χρειάζεται ειδική κατευθυντήρια γραμμή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον,
λόγω της σπουδαιότητας των πολιτικών για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ, θα πρέπει να γίνει
αποδεκτή μια βασική αρχή «αποδεκτού περιβαλλοντικού αντίκτυπου».
Μια κατευθυντήρια γραμμή θα μπορούσε να δημιουργήσει δύο διατάξεις: α) οι επιπλέον απορρίψεις
από εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας να μην υπερβαίνουν π.χ. το 1 % των συνολικών εισροών σε
περιοχή του Natura-2000 και β) οι επιπλέον απορρίψεις να συμμορφώνονται με τον «περιβαλλοντικό
χώρο» της περιοχής. Σε ανάλογες περιπτώσεις, θα είναι απίθανο η εκμετάλλευση να έχει σημαντικές
επιπτώσεις.
Συνοψίζοντας, το ΓΣΥ επισημαίνει τους εξής στόχους για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης με
την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Τα Κράτη
Μέλη

• Συλλέγουν πληροφορίες για τον αριθμό των νέων αδειών που χορηγήθηκαν το 2014–
2018, το ποσοστό επιτυχίας των αιτήσεων για άδειες και τους βασικούς λόγους
απόρριψης (s)
• Θεσπίζουν μέτρα για τη μείωση του χρόνου και των εγγράφων που απαιτούνται για να
χορηγηθεί άδεια για υδατοκαλλιέργεια καθώς και οι υπόλοιπες σχετικές εγκρίσεις
• Θεσπίζουν συντονισμένο χωροταξικό σχεδιασμό για τα ύδατα και τις χερσαίες εκτάσεις
και διασφαλίζουν επαρκή διάθεση χώρου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας (s)
• Φροντίζουν για τη συμμετοχή (τοπικών) αρχών με αρμοδιότητες σε περιοχές που δε
σχετίζονται άμεσα με την υδατοκαλλιέργεια αλλά με συναφείς τομείς – π.χ. περιβάλλον,
διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών - στην υλοποίηση των εν λόγω κατευθυντήριων
γραμμών.

Η Επιτροπή

• Καθορίζει ορθές πρακτικές και περιθώρια για βελτίωση (s)
• Διοργανώνει ετήσια σεμινάρια ορθών πρακτικών (o)
• Φροντίζει για τη διάδοση μελετών και εμπειριών ώστε να βοηθήσει τα ΚΜ στον
σχεδιασμό τους (o)
• Συντάσσει έγγραφα προσανατολισμού που εξετάζουν τον «περιβαλλοντικό χώρο» για
την υδατοκαλλιέργεια σε σχέση με την ΟΠΥ και την ΟΠΘΣ (s)
• Συντάσσει έγγραφο προσανατολισμού με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης
στο πλαίσιο της Οδηγίας για τους οικοτόπους όσον αφορά τις ΜΜΕ (s)
• Θεσπίζει απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα ΚΜ πρέπει να φέρουν τις υφιστάμενες και
τις δυνητικές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας σε κατηγορία υδάτων Α (s).
• Διασφαλίζει περισσότερη συνοχή εκ μέρους των ΚΜ όσον αφορά την υλοποίηση των
διαφόρων κανονισμών της ΕΕ για την οστρακοκαλλιέργεια
• Φροντίζει η μείωση του διοικητικού φόρτου να εξεταστεί δεόντως στα Εθνικά
Στρατηγικά Προγράμματα για την Υδατοκαλλιέργεια (s)
• Καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο ορισμού της «βιώσιμης
υδατοκαλλιέργειας»

Το ΓΣΥ

• Διενεργεί αναλυτικό έλεγχο του βασικού διοικητικού φόρτου (χρόνος/κόστος) για τους
διάφορους τύπους υδατοκαλλιέργειας στα ΚΜ (s)

(s): Ειδική εργασία

(o): Σταθερή εργασία
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3 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας
Το ΓΣΥ υποστηρίζει ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) απλοποιείται
χωρίς προκαθορισμένα μέτρα και αναλυτικούς κανόνες επιλεξιμότητας σε ενωσιακό επίπεδο και ότι
τα ΚΜ μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα όπου αναφέρονται τα πλέον πρόσφορα μέσα για την
επίτευξη των εθνικών προτεραιοτήτων. Το ΓΣΥ επισημαίνει ακόμα τις συμβουλές στο νέο ΕΤΘΑ.
Το ΓΣΥ τονίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην καλή μεταχείριση και την υγεία των ιχθύων καθώς και
στον κλιματικό αντίκτυπο μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της βιωσιμότητας, της κοινωνικής
αποδοχής και της ανταγωνιστικότητας της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, και πως είναι σημαντικό αυτά
τα πρότυπα να εφαρμόζονται και να κοινοποιούνται στον καταναλωτή με επαρκή και δίκαιη
επισήμανση.
Η μεγαλύτερη έμφαση στην καλή μεταχείριση των ιχθύων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην
πρόληψη της εμφάνισης και της μετάδοσης ασθενειών εφόσον υποστηρίζεται η παραγωγή υγιών
ιχθύων που εκτρέφονται σε συνθήκες οι οποίες υποστηρίζουν καλύτερα τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού τους συστήματος.
Θα πρέπει να θεσπιστεί στρατηγική για την υλοποίηση των προθέσεων του Κανονισμού Σφαγής
1099/2009, όπως ζητήθηκε στην προαναφερθείσα έκθεση του Κοινοβουλίου2 και προτάθηκε στις
εισηγήσεις του ΓΣΥ34.
Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή νεαρών ατόμων στον τομέα της γεωργίας μέσω προγραμμάτων
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ειδικά για την υδατοκαλλιέργεια.
Ορισμένοι τύποι παράκτιας εκτροφής ιχθύων και οστρακοκαλλιέργειας παρέχουν υπηρεσίες
οικοσυστήματος για την κοινωνία. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αναγνωριστούν και να
αξιοποιηθούν ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα ΚΜ να εστιάσουν στην καταπολέμηση των
παθογόνων στα οστρακοειδή λόγω του ότι δε διαθέτουν αναπτυγμένη ανοσία.
Συνοψίζοντας, το ΓΣΥ επισημαίνει τους εξής στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ:

2

2017/2118 (INI)
Καλή μεταχείριση ιχθύων εκτροφής κατά τη σφαγή
4
Καλή μεταχείριση ιχθύων κατά τη σφαγή
3
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Τα Κράτη
Μέλη

• Αξιοποιούν πλήρως το ταμείο για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μέσω της επαρκούς
διάθεσης κεφαλαίων στην υδατοκαλλιέργεια (s)
• Εισάγουν εθνικά στρατηγικά προγράμματα για αποτελεσματικές ενέργειες στην
υδατοκαλλιέργεια προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που αφορά την
υδατοκαλλιέργεια (s).

Η Επιτροπή

• Διασφαλίζει ότι το επόμενο ΕΤΘΑ θα εισαχθεί έγκαιρα (ε)
• Μειώνει τη γραφειοκρατία στο επίπεδο του ΚΜ καθορίζοντας ορθές πρακτικές για τη
διαχείριση του ΕΤΘΑ (o)
• Διοργανώνει ετήσια σεμινάρια ορθών πρακτικών για το ΕΤΘΑ (o)
• Συντονίζει και υποστηρίζει την ΕΑΚ για την υδατοκαλλιέργεια μέσω όλων των συναφών
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ καθώς και τις αξιολογήσεις για τις κλιματικές
επιπτώσεις από την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια (o)
• Προάγει τη μεταφορά των συμπερασμάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ (o)
• Φροντίζει να συμπεριληφθεί η καλή μεταχείριση των ιχθύων στο πρόγραμμα εργασίας
του ευρωπαϊκού κέντρου αναφοράς για την καλή μεταχείριση των ζώων (s)
• Αναγνωρίζει και αξιοποιεί ορισμένους τύπους παράκτιας εκτροφής ιχθύων και
οστρακοκαλλιέργειας
• Παροτρύνει τα ΚΜ να εστιάσουν στην καταπολέμηση των παθογόνων στα οστρακοειδή.
• Φροντίζει τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ιχθύων να ενταχθούν στην ανακοίνωση
για την υψηλή ποιότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής

(s): Ειδική εργασία

(o): Σταθερή εργασία

4 Δημιουργία ισότιμων όρων
ανταγωνισμού
Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ πρέπει να είναι κερδοφόρος για να μπορεί να επενδύει στην
καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κερδοφορία είναι εφικτή μόνο εφόσον τα προϊόντα είναι
ανταγωνιστικά σε σχέση με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
Ένα σημαντικό ποσοστό εισαγωγών θαλασσινών της ΕΕ παρέχεται από υδατοκαλλιέργεια σε τρίτες
χώρες. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί οφείλουν να τηρούν αυστηρά πρότυπα για το περιβάλλον, τη
βιωσιμότητα, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων αλλά και την προστασία του καταναλωτή.
Το ΓΣΥ δεν επιθυμεί την υποβίβαση των προτύπων της ΕΕ. Ωστόσο, προκειμένου για την επίτευξη των
στόχων για τη δημιουργία δίκαιων και ισότιμων όρων ανταγωνισμού, τα βασικά πρότυπα παραγωγής
και τα περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία τηρούνται εντός ΕΕ θα πρέπει να πληρούνται εξίσου από
τους παραγωγούς που βρίσκονται εκτός ΕΕ οι οποίοι εξάγουν στις αγορές που βρίσκονται εντός ΕΕ.
Το ΓΣΥ υποστηρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που «Ζητεί από την Επιτροπή να
διασφαλίσει στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών με τρίτους εταίρους ότι η προτιμησιακή
πρόσβαση στην αγορά θα παρέχεται μόνο εφόσον πληρούνται πρότυπα βιωσιμότητας και καλής
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μεταχείρισης των ζώων τα οποία θα είναι εφάμιλλα με αυτά που ισχύουν εντός της ΕΕ»5.
Η προτιμησιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας από το 1998 προβλέπει την εισαγωγή
ιχθύων από την Τουρκία στην ΕΕ χωρίς επιβολή δασμών και ποσοστώσεων, και το ΓΣΥ ζητεί από την
Επιτροπή να προβεί στα απαραίτητα μέτρα για να βρεθεί διαρκής αμοιβαία αποδεκτή λύση με την
κυβέρνηση της Τουρκίας προκειμένου οι Ευρωπαίοι καλλιεργητές πέστροφας, λαβρακιού και
τσιπούρας να έχουν εξίσου ανταγωνιστικές συνθήκες εντός της επικράτειας της ΕΕ.
Συνοψίζοντας, το ΓΣΥ επισημαίνει τους εξής στόχους για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Τα Κράτη
Μέλη

• Υποστηρίζουν την ανάπτυξη των παραγωγικών και διεπαγγελματικών οργανώσεων,
μεταξύ άλλων και σε διακρατικό επίπεδο
• Εφαρμόζουν και ελέγχουν τις απαιτήσεις και τις διατάξεις επισήμανσης (o)

Η Επιτροπή

• Πρέπει να βρει διαρκή λύση με την κυβέρνηση της Τουρκίας προκειμένου να
διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την εισαγωγή ιχθύων εκτροφής από την
Τουρκία (s)
• Διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των κανόνων επισήμανσης (s)
• Βελτιώνει τη διαφάνεια των αγορών και διαδίδει πληροφορίες αγορών για τις τάσεις (o)
• Διοργανώνει εκστρατεία επικοινωνίας για τα ισχυρά σημεία της ευρωπαϊκής
υδατοκαλλιέργειας (s)
• Φροντίζει οι κανονισμοί γεωργίας της ΕΕ να συμπεριλαμβάνονται στους ελέγχους τρίτων
αρμόδιων αρχών από την ΕΕ (o).

Το ΓΣΥ

• Υποστηρίζει τη διάρθρωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της πιστοποίησης και της επισήμανσης (s)
• Συμβάλλει στη βελτίωση της γνώσης της αγοράς του τομέα (s)
• Διευκολύνει πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και συμβάλλει στη σχετική ενημέρωση του
καταναλωτή (s)

(s): Ειδική εργασία

(o): Σταθερή εργασία

Προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο υδατοκαλλιέργειας· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Επιτροπή Αλιείας, 2018.
5
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