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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ιούλιος 2003)
Συγγραφέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠAΛΙΑΣ
Η θαλάσσια βιοποικιλότητα αποτελεί μία θεμελιώδη παράμετρο για τη φύση και τον
άνθρωπο και η απώλειά της συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές[1], ενώ οι
ανθρώπινες δραστηριότητες οδηγούν ολοένα και περισσότερο στη μείωση των έμβιων
πόρων, με συνέπεια να πλήττεται η προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων[2].
Είναι απ΄ όλους σχεδόν αποδεκτό ότι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η ποσότητα των
αλιεύσεων και ο τρόπος διενέργειάς τους είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
εξαιρετικά μεγάλοι κίνδυνοι για την αναπαραγωγική ικανότητα των αλιευτικών
βιότοπων[3]. Η υπεραλίευση[4] -που συνίσταται στην άκρως εντατική αλιεία, η οποία
εμποδίζει τη διατήρηση των βιώσιμων πληθυσμών[5]-, είναι απόρροια των
συμβατικών προσεγγίσεων διαχείρισης της αλιείας, που ίσχυαν και εν πολλοίς ισχύουν
ακόμη και σήμερα[6] και οι οποίες περιορίζονται στη στατιστική απογραφή των ειδών
των ιχθύων σ΄ ένα συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο, παραγνωρίζοντας τη μεγάλη
επιστημονική αβεβαιότητα που επικρατεί στα θαλάσσια οικοσυστήματα και που έχει
σαν συνέπεια την αδυναμία αξιόπιστων μετρήσεων και ελέγχων[7]. Παράλληλα δε, οι
αλλαγές που εντωμεταξύ επήλθαν στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. η μόλυνση),
επέδρασαν και αυτές στην υποβάθμιση ή στην καταστροφή ορισμένων ειδών[8]. Έτσι
λοιπόν, μερικά όρια αλίευσης που μπορούν να χαρακτηριστούν βιώσιμα υπό ομαλές ή
ευνοϊκές συνθήκες, καθίστανται μη βιώσιμα υπό άλλες μη ομαλές ή δυσμενείς
περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτοί οι δύο παράγοντες -η εντατική αλιεία και η
υποβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος- οδήγησαν σε εξαφάνιση πολλά είδη, τα
οποία είχαν διατηρηθεί για χιλιάδες χρόνια, παρά τις μεγάλες αλλαγές που είχε
υποστεί το θαλάσσιο περιβάλλον στη διάρκεια των χιλιετιών[9].
Το κυρίαρχο μοντέλο διαχείρισης της αλιείας είναι εκείνο που κατά κύριο λόγο
συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του προβλήματος, το οποίο, ας σημειωθεί, έχει και
σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις, όπως είναι η εντεινόμενη συγκέντρωση
κεφαλαίου, η αυξανόμενη φτώχεια των παράκτιων κοινωνιών και οι οξείες, μερικές
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φορές, συγκρούσεις μεταξύ παράκτιων χωρών[10]. Αυτό λοιπόν το μοντέλο
στηρίζεται στην άποψη ότι είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε εκ των προτέρων, με
βεβαιότητα, τα βιώσιμα όρια αλίευσης, τα δε μέτρα πρόληψης πρέπει να λαμβάνονται
εφόσον έχει αποδειχθεί προηγουμένως η επικίνδυνη μείωση των αποθεμάτων[11].
Η ανατροπή αυτής της άποψης επήλθε μέσα από την ίδια την πραγματικότητα, καθώς
οι συνέπειές της είναι ορατές. Εκείνο που χαρακτηρίζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα,
και τους αλιευτικούς βιότοπους ειδικότερα, δεν είναι η βεβαιότητα -η έλλειψη της
οποίας μάλιστα χρησιμοποιήθηκε για να συνεχίζεται η υπεραλίευση[12]-, αλλά η
πολυπλοκότητα και η απροσδιοριστία των σχέσεων των ειδών, τόσο μεταξύ τους όσο
και με το περιβάλλον τους, που έχουν σαν αποτέλεσμα να κυριαρχεί η
αβεβαιότητα[13]. Επομένως τίθενται αυτομάτως περιορισμοί στην επιστήμη, καθόσον
η πλήρης κατανόηση και η ασφαλής πρόβλεψη είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν
στα πολύπλοκα συστήματα όπως είναι οι θαλάσσιοι βιότοποι[14]. Γι΄ αυτόν ακριβώς
το λόγο δεν είναι αξιόπιστη και πρακτικά εφαρμόσιμη η παραδοσιακή μέθοδος της
στατιστικής απογραφής τόσο του συνολικού όγκου, όσο και των επί μέρους ειδών[15],
διότι είναι ανέφικτη η μέτρηση και κυρίως ο έλεγχός τους εξ αιτίας αφενός μεν της
αδυναμίας μας να κατανοήσουμε τη φύση της πολυπλοκότητας του συστήματος, και
αφετέρου της ανεπάρκειας των πηγών που θα μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε και
να αξιολογήσουμε τις μεταβλητές του συστήματος[16].
Απέναντι σ΄ αυτή την κρίσιμη κατάσταση, που είναι απόρροια κυρίως της μη
αναγνώρισης της επιστημονικής αβεβαιότητας η οποία επικρατεί στο συγκεκριμένο
χώρο[17], η διεθνής κοινότητα αντέδρασε, αναγνωρίζοντας την αρχή της
προφύλαξης ως θεμελιώδη κανόνα άσκησης προληπτικής και γενικότερα
προστατευτικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας[18].
Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε αρχικά σε κείμενα που έχουν καθολική ισχύ, και
συγκεκριμένα στον Κώδικα Συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη αλιεία[19] και στη
Συμφωνία για τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων
και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδροβίων ζώων[20] (Α) και, στη συνέχεια,
σε κείμενα περιφερειακού χαρακτήρα και συγκεκριμένα στη Συμφωνία της Ρώμης
(1949) για τη δημιουργία συμβουλίου γενικής αλιείας για τη Μεσόγειο, όπως αυτή
τροποποιήθηκε (1997)[21], στη Συμφωνία της Ουάσινγκτον (1998) για το διεθνές
πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών[22], στη Συμφωνία της Αγ. Πετρούπολης
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(1999) για τη συνεργασία στον τομέα της αλιείας[23], στη Συμφωνία της Ρώμης
(1999) για τη δημιουργία Καταφύγιου θηλαστικών στη Μεσόγειο[24], στη Συμφωνία
Πλαίσιο του Σαντιάγκο (2000) για τους έμβιους θαλάσσιους πόρους του Νότιου
Ειρηνικού[25], στη Σύμβαση της Χονολούλου (2000) για τα ιχθυαποθέματα του
Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού[26], και στη Σύμβαση του Windhoek (2001) για τη
διαχείριση των ιχθύων του Νοτιο-Ανατολικού Ατλαντικού[27] (Β).
Α. Κώδικας Συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη αλιεία και η Συμφωνία για τη
διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων[28]
Ο Κώδικας, όπως αναφέρει το ίδιο το κείμενο, είναι ένα σύνολο κανόνων
συμπεριφοράς μη υποχρεωτικού χαρακτήρα[29], που απευθύνεται τόσο σε
επαγγελματικές οργανώσεις αλιείας όσο και στα κράτη[30]. Στις γενικές αρχές που
εισάγει,[31] βάσει των οποίων θα μπορεί να επιτυγχάνεται βιώσιμη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβάνονται η αρχή της ισότητας των γενεών[32] και η
αρχή της προφύλαξης στην οποία δίνεται το εξής περιεχόμενο:
«Τα κράτη και οι περιφερειακοί οργανισμοί διαχείρισης της αλιείας πρέπει να
εφαρμόζουν ευρέως μια προφυλακτική προσέγγιση, στη διατήρηση, διαχείριση και
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων, ώστε να τους προστατεύουν και να
συντηρούν το υδάτινο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες
επιστημονικές ενδείξεις. Η απουσία επαρκούς επιστημονικής πληροφόρησης δεν
πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν αιτιολογία για αναβολή ή μη λήψη μέτρων για τη
διατήρηση των σκοπούμενων ειδών, των συνδεόμενων ή εξαρτώμενων ειδών και των
μη σκοπούμενων ειδών και του περιβάλλοντός τους[33]».
Στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή αυτής της προφυλακτικής
προσέγγισης, οι οποίες διατυπώνονται στον Κώδικα[34], περιλαμβάνονται μεταξύ των
άλλων, η υποχρέωση των κρατών «να λαμβάνουν υπόψη τους τις αβεβαιότητες
σχετικά με το μέγεθος και την παραγωγικότητα των αποθεμάτων[35]», «η υιοθέτηση
από τα Κράτη μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όσο το δυνατόν συνετών στις
περιπτώσεις νέων ή διερευνητικών αλιεύσεων[36]», τα οποία θα ισχύουν μέχρι να
υπάρξουν δεδομένα τα οποία «θα επιτρέψουν να γίνουν μελέτες για τις επιπτώσεις
των αλιεύσεων στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποθεμάτων και, κατόπιν,
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μέτρα διατήρησης και διαχείρισης στηριζόμενα σε αυτές τις μελέτες θα πρέπει να
εφαρμοστούν[37]». Στη συνέχεια, τονίζεται ότι «τα κράτη θα πρέπει να υιοθετούν
επείγοντα μέτρα διατήρησης και προστασίας όταν μια αλιευτική δραστηριότητα
δημιουργεί σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των πόρων και αυτά τα μέτρα πρέπει
να είναι προσωρινά[38]». Με τις τελευταίες ρυθμίσεις (άρθρα 7.5.4. και 7.5.5.)
υιοθετείται από τον Κώδικα η αναστροφή του βάρους απόδειξης στον τομέα των
αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο συγκεκριμένος Κώδικας
επιχειρεί να προσδώσει στην αρχή της προφύλαξης την έννοια του ρυθμιστικού
μηχανισμού, διατυπώνοντας όμως όρους που τη συγχέουν με την αρχή της πρόληψης,
δεδομένου ότι επιμένει στη δυνατότητα της επιστημονικής γνώσης[39], τη στιγμή
που το θαλάσσιο περιβάλλον, έμβιο ή μη, ως χώρος με τις μεγαλύτερες επιστημονικές
αβεβαιότητες, δεν μας παρέχει κανένα αντικειμενικό δεδομένο που να οδηγεί σε
βέβαιες λύσεις[40]. Τουναντίον, εξ αιτίας των χαρακτηριστικών των θαλάσσιων
έμβιων πόρων και των επισφαλών επιστημονικών δεδομένων, υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος να ληφθούν εσφαλμένες αποφάσεις για τη διαχείριση τόσο των θαλάσσιων
πόρων όσο και του περιβάλλοντος γενικότερα[41].
Στον τομέα αυτό παρατηρούμε μία συγκρατημένη στάση από τον κατ΄ εξοχήν αρμόδιο
φορέα, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων (FAO[42]).
Σύμφωνα με τον Οργανισμό αυτό, πολλά είδη που θεωρούνται υπό εξαφάνιση
βρίσκονται σε αφθονία, σε κάθε δε περίπτωση, η έννοια της ανεπανόρθωτης βλάβης
δεν ισχύει, κατά τον FAO, στην αλιεία, αφού στο θαλάσσιο οικοσύστημα η απώλεια ή η
αισθητή μείωση των ειδών δεν αποτελούν σοβαρές ή ανεπανόρθωτες βλάβες[43]. Γι΄
αυτό, σύμφωνα με τον Οργανισμό, η γενικευμένη εφαρμογή της αρχής της
προφύλαξης στο χώρο της αλιείας (στο βαθμό που δεν υπάρχει συμφωνία που να
ορίζει ένα αποδεκτό κατώφλι πέραν του οποίου θα εφαρμόζεται η εν λόγω αρχή),
όπως επίσης η σύνδεση της αρχής της προφύλαξης με την αναστροφή του βάρους
απόδειξης, το οποίο φέρει ο ενεργών τις αλιευτικές δραστηριότητες, συνιστά μία
αδικαιολόγητη δέσμευση της επιχειρηματικής δράσης[44].
Σε ένα κείμενο του FAO που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην εφαρμογή της αρχής
της προφύλαξης στην αλιεία[45], αποσαφηνίζεται η θέση του Οργανισμού σχετικά με
τα στοιχεία που συνθέτουν την εν λόγω αρχή. Έτσι για τη σύνδεση της αρχής με το

4 / 24

Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
https://nomosphysis.org.gr

βάρος απόδειξης τονίζεται ότι η άποψη που τη συσχετίζει με την αναστροφή του
βάρους απόδειξης[46] δεν είναι ορθή, σε κάθε δε περίπτωση για την εφαρμογή της
αρχής της προφύλαξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα πλεονεκτήματα από τις
αλιευτικές δραστηριότητες[47]. Ακολούθως επισημαίνεται ότι η προφυλακτική
προσέγγιση αφορά μόνο σε περιπτώσεις κινδύνων μη αναστρέψιμης βλάβης[48] (δεν
περιλαμβάνεται δηλαδή και ο εναλλακτικός όρος του κινδύνου βαρείας βλάβης),
σχετικά τόσο με την υπεραλίευση όσο και με την πλήρη αλίευση των αποθεμάτων[49].
Στη συνέχεια τονίζεται ότι η προφυλακτική προσέγγιση δεν εφαρμόζεται μόνο κατά
τη διαδικασία λήψης απόφασης, αλλά και στο στάδιο της μελέτης και συγκεκριμένα
σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση για τα αποθέματα και στη μέθοδο ανάλυσης[50].
Ειδικότερα υπογραμμίζεται ότι η προφυλακτική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις[51], που συνίστανται
τελικά στην αποδοχή όλων των υποθέσεων για την ύπαρξη κινδύνων[52]. Το
σημαντικό στοιχείο βρίσκεται στην αναγνώριση της ανάγκης να δημοσιοποιούνται
όλες οι απόψεις έτσι ώστε «να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την
αβεβαιότητα[53]».
Ο ως άνω Κώδικας αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης και την αφετηρία για την
υιοθέτηση δύο άλλων διεθνών κειμένων, μη δεσμευτικών, από την Επιτροπή Αλιείας
του FAO, στα οποία γίνεται αναφορά στην αρχή της προφύλαξης[54]. Στο πρώτο από
αυτά (International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity) τα κράτη
και οι οργανισμοί αλιείας καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αποτροπής της υπερβολικής
αλίευσης με στόχο «τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ιχθυαποθεμάτων και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος», αυτά δε τα μέτρα πρέπει να «είναι
σύμφωνα με την προφυλακτική προσέγγιση[55]». Στο δεύτερο (International Plan of
Action for the Conservation and Management of Sharks) τονίζεται ότι «η στρατηγική
της διαχείρισης και διατήρησης θα πρέπει να αποσκοπεί στην ύπαρξη βιώσιμων
επιπέδων θνησιμότητας για κάθε απόθεμα εφαρμόζοντας την προφυλακτική
προσέγγιση[56]».
Η Συμφωνία του ΟΗΕ (1995) για τα αποθέματα των άκρως μεταναστευτικών
ιχθύων[57] αποτελεί τη θεσμική αποτύπωση της πρώτης σοβαρής προσπάθειας της
διεθνούς κοινότητας για μία ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των
συγκεκριμένων θαλάσσιων έμβιων πόρων[58]. Ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει η εν
λόγω συμφωνία είναι «η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και της
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βιώσιμης χρήσης[59]» των άκρως μεταναστευτικών ιχθύων, η οποία δεν μπορεί να
επιτευχθεί παρά με την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης[60]. Η εν λόγω αρχή
στην παρούσα συμφωνία συγκεκριμενοποιείται καθώς τονίζεται ότι τα Κράτη θα
«λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ των άλλων, τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με το
μέγεθος και την παραγωγικότητα των αποθεμάτων, τα σημεία αναφοράς, την
κατάσταση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με αυτά τα σημεία αναφοράς [?..], όπως
επίσης τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες ωκεάνειες, περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες[61]».
Στη συνέχεια αναγνωρίζεται η αναστροφή του βάρους απόδειξης[62], αφού τονίζεται
ότι «Για νέες ή διερευνητικές αλιείες, τα Κράτη θα υιοθετήσουν όσο το δυνατόν πιο
συνετά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ των άλλων,
των περιορισμών αλιεύσεων. Τέτοια μέτρα θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να υπάρξουν
επαρκή δεδομένα τα οποία θα επιτρέψουν να γίνουν μελέτες για τις επιπτώσεις των
αλιεύσεων στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποθεμάτων και κατόπιν θα πρέπει
να εφαρμοστούν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης στηριζόμενα σε αυτές τις
μελέτες. Τα ύστερα μέτρα θα επιτρέπουν, αν είναι κατάλληλα, τη βαθμιαία ανάπτυξη
των αλιεύσεων[63]».
Σ΄ αυτό το κρίσιμο ζήτημα σχετικά με το βάρος απόδειξης χρειάζονται μερικές
διευκρινίσεις. Εδώ η αναστροφή του βάρους απόδειξης δεν σημαίνει την απόδειξη μη
βλαπτικότητας ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων[64],
διότι μια τέτοια ερμηνεία έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 6.1 που αναφέρει ότι θα
«εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης για τη διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση
των ιχθυαποθεμάτων». ¶λλωστε η ίδια η διατύπωση «βέλτιστη διαθέσιμη
επιστημονική πληροφορία[65]» ή «κατάλληλη επιστημονική πληροφορία[66]», αντί
του όρου «βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική απόδειξη», δείχνει ότι δεν πρόκειται για
πλήρη αναστροφή του βάρους απόδειξης αλλά για τη δημιουργία τεκμηρίου υπέρ της
διατήρησης[67], όταν πρόκειται να σταθμιστούν οι τρεις στόχοι στους οποίους
αποβλέπει η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης (διατήρηση, διαχείριση και
εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων)[68]. Αυτή η ερμηνεία ενισχύεται και από το
γεγονός ότι προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία η λήψη μέτρων κατεπείγοντος
χαρακτήρα στις περιπτώσεις όπου «οι αλιευτικές δραστηριότητες δημιουργούν
σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται στη
βάση του κατεπείγοντος πρέπει να είναι προσωρινά και να στηρίζονται στις βέλτιστες
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διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις[69]».
Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για απαγόρευση (κατεπείγουσας φύσης και προσωρινή)
αλιευτικών δραστηριοτήτων υπό δύο προϋποθέσεις: «τη σοβαρή απειλή[70]» και «τις
βέλτιστες διαθέσιμες αποδείξεις[71]».
Τα προφυλακτικά μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω Συμφωνία δεν είναι τελικά
παρά η θέσπιση ορίων αλίευσης[72], έτσι ώστε η υπέρβασή τους να λειτουργεί σαν
κώδωνας κινδύνου. Με άλλα λόγια εγκαταλείπεται η μέχρι τώρα ισχύουσα άποψη ότι
τα κράτη διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να ορίζουν όπως αυτά επιθυμούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και
υποχρεώνονται πλέον σε περιορισμούς[73]. Αυτά τα μέτρα όμως δεν είναι δυνατόν να
είναι ιδιαίτερα σαφή[74], καθόσον οι διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις δεν μας
επιτρέπουν να τα ορίσουμε με ακρίβεια. Γι΄ αυτό, τα μέτρα προφύλαξης και οι
πολιτικές βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, που έχουν προταθεί με βάση την αρχή
της προφύλαξης, είναι ποικίλα και διαφορετικά μεταξύ τους, θα μπορούσαν δε να
κατηγοριοποιηθούν grosso modo, ως εξής:
α. Kαθορισμός ορίων βιωσιμότητας
Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η βιωσιμότητα στην αλιεία εξασφαλίζεται όταν η
διαχείρισή της στηρίζεται στην αποδοχή του ελάχιστου κινδύνου σοβαρής αραίωσης
των έμβιων πόρων και στην υποχρέωση αποκατάστασης της αραίωσης, όπως επίσης
και στο σεβασμό των καθορισμένων επιπέδων παραγωγής, τα οποία οριοθετούνται
βάσει της αναπαραγωγικής ικανότητας των ειδών. Σε κάθε δε περίπτωση, όταν τα
δεδομένα είναι ανεπαρκή και δεν επιτρέπουν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα οι
επιπτώσεις της εκμετάλλευσης στα αποθέματα, τότε το επιτρεπόμενο όριο της μέσης
ετήσιας αλίευσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 1% των εκτιμώμενων
αποθεμάτων βιομάζας σ΄ ένα συγκεκριμένο χώρο[75]. Ο καθορισμός, επομένως, των
ορίων βιωσιμότητας στην αλιεία, βάσει της αρχής της προφύλαξης, πρέπει να έχει
σαν γνώμονα τη maximum αναπαραγωγή του πληθυσμού, η οποία διασφαλίζεται με
την υιοθέτηση ενός περιθωρίου ασφάλειας[76], ως προφυλακτικού μέτρου[77]. Αυτό
το περιθώριο, -η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στο μέγιστο περιορισμό της θνησιμότητας
(maximum βιωσιμότητα) και στη θνησιμότητα που απλώς επιτρέπει την
αναπαραγωγή-, πρέπει να είναι τόσο πιο ευρύ όσο πιο μικρή είναι η διαφορά ανάμεσα
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στο χρόνο ωρίμανσης των ιχθύων και στο χρόνο αλίευσής τους[78]. Όπως είναι
φανερό, αυτή η προσέγγιση στηρίζεται «στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα» και
λαμβάνει υπόψη της εν μέρει την παραδοσιακή λογική της στατιστικής απογραφής
των αποθεμάτων. Γι΄ αυτό το λόγο, η αποδοχή ενός τέτοιου μέτρου, ερμηνεύει την
αρχή της προφύλαξης με όρους που είναι περισσότερο προσίδιοι στη κλασική αρχή
της πρόληψης[79]. Με άλλα λόγια, η προσφυγή αποκλειστικά στα «διαθέσιμα
επιστημονικά δεδομένα», εάν αποτελεί τη μοναδική βάση για τη λήψη απόφασης, δεν
συνιστά προφυλακτική προσέγγιση, διότι αυτά τα δεδομένα (επιστημονικά και
στατιστικά) είναι μικρής αξιοπιστίας και κατά συνέπεια μας οδηγούν στο εσφαλμένο
συμπέρασμα της μη απόδειξης βλάβης[80].
β. Προστατευόμενα θαλάσσια αποθέματα
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
αποφυγή του κινδύνου καταστροφής ή σοβαρής αραίωσης των αλιευτικών
αποθεμάτων, που είναι ορατός λόγω της κρατούσας άποψης, κατά την οποία, ό,τι έχει
εμπορική αξία πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό[81]. Ο
προτεινόμενος λοιπόν στόχος επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση μίας απλής λογικής,
που συνίσταται στη διαφοροποίηση της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων σ΄ ένα
συγκεκριμένο χώρο: ένα τμήμα του χώρου είναι ανοιχτό για εκμετάλλευση, ενώ το
υπόλοιπο προστατεύεται απολύτως. Πρόκειται δηλαδή για τη θέσπιση
προστατευόμενων αποθεμάτων ή θαλάσσιων χώρων (Protected Marine Reserves, ή
«no take» areas) που είναι αναγκαία, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά
με τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών και τις σχέσεις τόσο μεταξύ τους, όσο και
με το περιβάλλον τους[82], και για τις οποίες οι τωρινές μελέτες για τα αποθέματα
(stock assessment) δεν είναι αξιόπιστες[83]. Εξαιτίας λοιπόν των ορίων στην
επιστημονική γνώση, η θέσπιση επιπέδων αλίευσης ή ποσοστώσεων δεν είναι
αποτελεσματική για την προστασία των αλιευτικών πόρων και συνεπώς, βάσει της
αρχής της προφύλαξης, η μόνη ασφαλής διέξοδος, κατά την άποψη αυτή, είναι η
αναγνώριση, η υιοθέτηση και η νομική κατοχύρωση προστατευόμενων θαλάσσιων
χώρων[84], οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων[85].
γ. Αποκεντρωμένη-κοινοτική διαχείριση
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Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι μέχρι τώρα εφαρμοσμένες πολιτικές διαχείρισης των
αλιευτικών πόρων απέτυχαν παταγωδώς. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαχείρισή τους,
που στηρίζονται στη καθιερωμένη επιστημονική μεθοδολογία, είναι καταδικασμένες
κατά τη γνώμη αυτή σε αδιέξοδο, γιατί εκείνο που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των
αλιευτικών βιοτόπων είναι η χαοτική συμπεριφορά που αποτρέπει οποιαδήποτε
πρόβλεψη και έλεγχο.[86] Επομένως, ως προϋπόθεση για μία αποτελεσματική και
βιώσιμη αλιεία που εμπνέεται από μία προφυλακτική συμπεριφορά, προβάλλεται η
πλήρης αναστροφή της κρατούσας λογικής: αντί της επιβολής ορίων αλίευσης είναι
αναγκαίο να υιοθετηθούν κανόνες και πρακτικές που θα ρυθμίζουν το πως και το πόσο
πρέπει να γίνεται αλίευση[87]. Αυτό το «πως» και το «πόσο» ως κανόνας και πρακτική
απαντάται, σύμφωνα με τις μελέτες των υποστηρικτών αυτής της άποψης, σε
παραδοσιακές κοινωνίες[88], που ζουν στο περιθώριο του σύγχρονου βιομηχανικού
πολιτισμού και στις οποίες οι όγκοι των αλιευμάτων είναι πάντοτε σε ευθεία
συνάρτηση με τις ανάγκες διατροφής τους[89]. Πρόκειται λοιπόν εδώ για μία
περίπτωση, όπου η πρόνοια την οποία επιδεικνύουν οι άνθρωποι που βιώνουν μία
στενή σχέση με τη φύση μπορεί να αποτελέσει τη βάση ή να παράσχει τα κριτήρια για
μία σύγχρονη προφυλακτική συμπεριφορά[90]. Η ανάγκη για προσφυγή στην
παραδοσιακή γνώση ως απαραίτητο συμπλήρωμα της επιστημονικής γνώσης
αναγνωρίζεται και από τον FAO[91].
Πέρα πάντως από τις οποιεσδήποτε μορφοποιήσεις των μέτρων προφύλαξης, το
κεντρικό ερώτημα, εάν και κατά πόσο υπάρχει υπεραλίευση και, κυρίως, εάν οι
διακυμάνσεις των αποθεμάτων οφείλονται στις δραστηριότητες του ανθρώπου ή σε
άλλες αιτίες, παραμένει μετέωρο, καθόσον παρατηρείται μεγάλη διάσταση απόψεων
τόσο μεταξύ των επιστημόνων όσο και μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών για αυτό το
ζήτημα[92]. Αυτό όμως το μετέωρο ερώτημα είναι αρκετό για να ιδρυθεί υποχρέωση
ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης στον τομέα της αλιείας, υπό την
προϋπόθεση βέβαια ότι θα αποφευχθούν οι ακραίες εκδοχές (από τη μία μεριά η
απόλυτη οικολογική διατήρηση και από την άλλη μεριά η απόλυτη κυριαρχία των
βραχυπρόθεσμων οικονομικών επιδιώξεων)[93]. Ανάμεσα στις δύο αυτές εκδοχές
υπάρχει ένας ευρύς χώρος, εντός του οποίου μπορούν να υπάρξουν ισορροπίες,
διάλογος και αμοιβαία κατανόηση, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη διαχείριση των
πόρων[94]. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στον τομέα της
αλιείας πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τους κινδύνους για τα αλιευτικά
αποθέματα αλλά και τους κινδύνους διάρρηξης του κοινωνικού ιστού των ανθρώπινων
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κοινοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία[95].
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς και η Συμφωνία του ΟΗΕ (1995) αποτελούν τα κύρια διεθνή
κείμενα με τα οποία θεσπίζεται μία τέτοια υποχρέωση[96]. Ειδικότερα, η Συμφωνία
του ΟΗΕ (1995) αποτελεί το πρώτο υποχρεωτικού χαρακτήρα κείμενο του διεθνούς
δικαίου, στο οποίο η εν λόγω αρχή διατυπώνεται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια,
χάρις κυρίως στις διατάξεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας. Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις[97] -όπως είναι η υποχρέωση απόκτησης και διακίνησης όλων των
βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών για την αποτελεσματική
διαχείριση των κινδύνων και των συναφών επιστημονικών αβεβαιοτήτων και η
υποχρέωση εφαρμογής βελτιωμένων τεχνικών[98]-, οι οποίες τη συγκεκριμενοποιούν
και την καθιστούν πρακτικά εφαρμόσιμη[99] αλλά και αναγκαία, ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος για τη βιώσιμη διαχείριση των ειδών[100].
Η Συμφωνία του ΟΗΕ στην οποία αναφερθήκαμε αποτέλεσε τη βάση για την υιοθέτηση
περιφερειακών συμφωνιών σχετικά με τη διαχείριση της αλιείας[101] και σε αυτές
αναφερόμαστε αμέσως στη συνέχεια.
Β. Περιφερειακές Συμφωνίες σχετικά με τη διαχείριση της αλιείας
Η Συμφωνία της Ρώμης (1949) για τη δημιουργία συμβουλίου γενικής αλιείας για τη
Μεσόγειο, όπως αυτή τροποποιήθηκε (1997), έχει σαν στόχο «τη διατήρηση και την
ορθολογική διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων[102]» της Μεσογείου. Για την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση αυτού του στόχου προβλέπεται ότι «η Επιτροπή θα
εφαρμόσει την προφυλακτική προσέγγιση στις αποφάσεις διατήρησης και διαχείρισης
και θα λαμβάνει υπόψη επίσης τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις και
την ανάγκη να προωθήσει την ανάπτυξη και την κατάλληλη χρησιμοποίηση των
έμβιων θαλάσσιων πόρων[103]».
Η Συμφωνία της Ουάσινγκτον (1998) για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των
δελφινιών[104] (με χώρο εφαρμογής τις θάλασσες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής),
έχει σαν στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στη διατήρηση των
δελφινιών από ορισμένους τύπους αλιείας τόνου[105]. Αφού αρχικά κάνει αναφορά
τόσο στις αρχές του Ρίο και στον Κώδικα του FAO[106] όσο και στη Συμφωνία του
ΟΗΕ (1995) για τα αποθέματα των άκρως μεταναστευτικών ιχθύων[107], στη
συνέχεια (στο κυρίως κείμενο) προβλέπει ότι τα Κράτη έχουν υποχρέωση να
λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των οικοσυστημάτων και των
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θαλάσσιων έμβιων πόρων, εφαρμόζοντας την προφυλακτική προσέγγιση[108].
Η Συμφωνία της Αγ. Πετρούπολης (1999) για τη συνεργασία στον τομέα της
αλιείας[109], έχει σαν στόχο τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη
χρησιμοποίηση των ιχθυαποθεμάτων[110]. Αφού κάνει αναφορά στη Συμφωνία του
ΟΗΕ (1995) για τα αποθέματα των άκρως μεταναστευτικών ιχθύων[111], τονίζει ότι
τα Κράτη πρέπει να συνεργάζονται στον τομέα της αλιείας και αυτή η συνεργασία
πρέπει «να στηρίζεται στην προφυλακτική προσέγγιση και να είναι σύμφωνη με το
διεθνές δίκαιο[112]».
Η Συμφωνία της Ρώμης (1999) για τη δημιουργία Καταφύγιου θηλαστικών στη
Μεσόγειο[113], αφού αρχικά οριοθετεί το καταφύγιο θηλαστικών στη Μεσόγειο,
προβαίνει σε ρύθμιση των δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα υποχρεώνει τα Μέρη να
λαμβάνουν μέτρα προστασίας των θηλαστικών εντός του καταφυγίου[114], χωρίς να
κάνει αναφορά στην αρχή της προφύλαξης. Αυτή γίνεται στη Διακήρυξη που
συνοδεύει τη Συμφωνία, όπου τονίζεται ότι «τα Μέρη εύχονται, πέρα από τη γρήγορη
υλοποίηση των δεσμεύσεων, που αναφέρονται στη συμφωνία, από τις αρμόδιες αρχές
των Κρατών και των περιφερειακών τους οργάνων, να διεξαχθούν από τώρα, σε
εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, μελέτες για ορισμένα σημεία που θα έλθουν να
συμπληρώσουν την ουσία[115]...».
Η Συμφωνία Πλαίσιο του Σαντιάγκο (2000) για τους έμβιους θαλάσσιους πόρους του
Νότιου Ειρηνικού (γνωστή με την ονομασία «συμφωνία του γκαλαπάγκος») προβλέπει
τη σύσταση Επιτροπής που «θα προωθήσει την υιοθέτηση μέτρων διατήρησης του
περιβάλλοντος και προστασίας της ακεραιότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος του
Νότιου Ειρηνικού[116]». Σκοπός της Συμφωνίας είναι «η διατήρηση των θαλάσσιων
έμβιων πόρων του απώτατου Νότιου Ειρηνικού με ειδική αναφορά στα αποθέματα των
άκρως μεταναστευτικών ιχθύων[117]», στο δε άρθρο 5 (με τίτλο «Αρχές διατήρησης»
(«Conservation Principles»)) τονίζεται ότι «η έλλειψη διαθέσιμης πληροφορίας δεν
μπορεί να αποτελέσει λόγο να αποτρέψουμε ή να αναβάλουμε την υιοθέτηση
προφυλακτικών μέτρων[118]...».
Στη συνέχεια ορίζονται τα προφυλακτικά μέτρα, όπως ο καθορισμός ορίων αλίευσης ή
ο προσδιορισμός των εποχών όπου επιτρέπεται η αλιεία[119].
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Η Σύμβαση της Χονολούλου (2000) για τα ιχθυαποθέματα του Δυτικού και Κεντρικού
Ειρηνικού, αφού αρχικά επισημαίνει ότι «τα μέτρα αποτελεσματικής διατήρησης και
διαχείρισης απαιτούν την εφαρμογή της προφυλακτικής προσέγγισης και τις
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις[120]», στη συνέχεια θέτει σαν στόχο
«την εξασφάλιση, μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης, της μακροπρόθεσμης
διατήρησης και βιώσιμης χρήσης των άκρως μεταναστευτικών ιχθυαποθεμάτων στο
Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, σε συσχέτιση με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της
θάλασσας (1982) και τη Συμφωνία για τα αποθέματα των άκρως μεταναστευτικών
ιχθύων (1995)[121]». Ακολούθως τονίζεται ότι για την εξυπηρέτηση αυτού του
στόχου τα Μέρη θα «εφαρμόζουν την προφυλακτική προσέγγιση σύμφωνα με αυτή τη
Σύμβαση και με όλα τα κατάλληλα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια και τις
ακολουθούμενες πρακτικές και διαδικασίες[122] [?]».
Στο επόμενο άρθρο 6 της Σύμβασης περιέχονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή της προφυλακτικής προσέγγισης, που είναι αυτές που περιέχονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Συμφωνίας του 1995 για τα αποθέματα των άκρως
μεταναστευτικών ιχθύων[123]. Στη συνέχεια επιχειρείται μια οριοθέτηση της
προφυλακτικής προσέγγισης, καθώς τονίζεται ότι η Επιτροπή «λαμβάνει υπόψη,
μεταξύ των άλλων, τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με το μέγεθος και την
παραγωγικότητα των αποθεμάτων[124] [?.]».
Αυτή η οριοθέτηση διατυπώνεται στη συνέχεια με την κλασική της μορφή που
απαντάται στα περισσότερα κείμενα του διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος, καθώς
υπογραμμίζεται ότι «[?]. Η απουσία της κατάλληλης επιστημονικής πληροφορίας δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λόγος για την αναβολή ή τη ματαίωση λήψης μέτρων
διατήρησης και διαχείρισης[125]». Στη συνέχεια, υιοθετείται η αναστροφή του
βάρους απόδειξης[126] και η πρόβλεψη μέτρων κατεπείγοντος χαρακτήρα[127].
Τέλος, και σε αντίθεση τόσο με τον Κώδικα, όσο και με τη Συμφωνία του 1995, η
Σύμβαση θεσπίζει τη συμμετοχή των ΜΚΟ στη διαδικασία λήψης των
αποφάσεων[128]. Αυτή η πρόβλεψη είναι αξιοσημείωτη διότι συνιστά έμμεσα
αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της διαδικασίας απόκτησης της
επιστημονικής γνώσης[129] και του κοινωνικού χαρακτήρα της έννοιας του κινδύνου.
Η Σύμβαση του Windhoek (2001) για τη διαχείριση των ιχθύων του Νοτιο-Ανατολικού
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Ατλαντικού[130] παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την προηγούμενη. Αφού αρχικά
επισημαίνει ότι τα Μέρη είναι αποφασισμένα «να εφαρμόσουν την προφυλακτική
προσέγγιση στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, ακολουθώντας τις αρχές που
περιλαμβάνονται στη Συμφωνία του 1995 για τα αποθέματα των άκρως
μεταναστευτικών ιχθύων και στον Κώδικα του 1995 για μια υπεύθυνη αλιεία του
FAO[131]», ορίζει ότι σκοπός της Σύμβασης είναι «να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη
διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων[132]».
Για την αποτελεσματική επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπονται δράσεις που
στηρίζονται σε γενικές αρχές[133], μεταξύ των οποίων είναι και η προφυλακτική
προσέγγιση[134]. Στη συνέχεια προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής[135], η οποία θα
διαχειρίζεται τα αποθέματα στη βάση της προφυλακτικής προσέγγισης[136], αυτή δε
οριοθετείται αρχικά στο άρθρο 7.2 όπως ακριβώς και στην προηγούμενη
Σύμβαση,[137] για να συμπληρωθεί στη συνέχεια με την εξής σημαντική διατύπωση:
«Για την εκπλήρωση των όρων αυτού του άρθρου, η Επιτροπή θα λάβει γνώση των
βέλτιστων διεθνών πρακτικών αναφορικά με την εφαρμογή της προφυλακτικής
προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας του 1995
και του Κώδικα του FAO του 1995[138]».
Στη συνέχεια προβλέπεται η αναστροφή του βάρους απόδειξης, καθώς παραπέμπει
ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 6.6 της Συμφωνίας του 1995[139]. Μία σημαντική
καινοτομία σε σχέση με τις προηγούμενες συμβάσεις περιλαμβάνεται στις διατάξεις
του άρθρου 10. Με αυτό το άρθρο προβλέπεται η δημιουργία Επιστημονικής
Επιτροπής και θεσπίζονται κανόνες διεξαγωγής των συζητήσεών της, όπου
προβλέπεται ρητά ότι «οι κανόνες θα περιλαμβάνουν διαδικασίες για την παρουσίαση
και των μειοψηφικών απόψεων» («minority reports»)[140]. Αυτή η πρόβλεψη είναι
ιδιαίτερα σημαντική διότι διασφαλίζει την ανάδειξη της επιστημονικής
αβεβαιότητας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη όρο για την εφαρμογή της αρχής της
προφύλαξης.
Γ. Συμπεράσματα
Από τα όσα προηγήθηκαν καθίσταται σαφές ότι στα ζητήματα της προστασίας των
ιχθυαλιευμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος άρχισαν να επικρατούν νέες τάσεις
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα, άρχισε να εγκαταλείπεται η
παραδοσιακή μέθοδος εκτίμησης και αξιολόγησης των αποθεμάτων και να προβάλλει
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μία διαφορετική προσέγγιση, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η επιστημονική
αβεβαιότητα και ο τρόπος διαχείρισής της. Φαίνεται, με άλλα λόγια, ότι το διεθνές
δίκαιο του περιβάλλοντος εισέρχεται βαθμιαία και σταθερά σε μια νέα φάση, η οποία
χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση και εμπέδωση νέων εννοιών και εργαλείων.
Κεντρική θέση καταλαμβάνει η αρχή της προφύλαξης, γύρω από την οποία
αναδομούνται νέες σχέσεις μεταξύ της επιστήμης, του δικαίου και της πολιτικής.
Πρόκειται ουσιαστικά για αλλαγή παραδείγματος -με την έννοια που δίνει σ΄ αυτή ο T.
Kuhn-, η οποία εισάγει και τους δύο χώρους σε μια νέα «μετακαρτεσιανή» λογική,
ανατρέποντας παραδεδεγμένες αξίες και αρχές. Βρισκόμαστε ωστόσο ακόμη στο
αρχικό στάδιο αυτής της παραδειγματικής μετάβασης[141], που σημαίνει ότι είναι
άδηλη η κατάληξή της, καθώς εξαρτάται από το συσχετισμό των δυνάμεων -και των
απόψεων που αυτές εκφράζουν- στην κοινωνία, στην επιστήμη και στην πολιτική.
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