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Σύσταση για
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας με το Ηνωμένο
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και το Βασίλειο της
Νορβηγίας
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας (εφεξής: Ηνωμένο Βασίλειο) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένα ιχθυαποθέματα
στη Βόρεια Θάλασσα δεν δύνανται πλέον να θεωρούνται αποθέματα που υπόκεινται σε κοινή
διαχείριση, σε διμερές, μόνον, επίπεδο, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου
της Νορβηγίας. Τα αποθέματα αυτά απαντούν στα ενωσιακά ύδατα και στα ύδατα υπό την
κυριαρχία και τη δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας1, και λαμβανομένης υπόψη της συνολικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας, είναι σημαντικό να
υπάρξει συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και βιώσιμης
εκμετάλλευσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων.
Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη σύναψη αλιευτικής συμφωνίας με το
Ηνωμένο Βασίλειο και το Βασίλειο της Νορβηγίας.
Επομένως, θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και το
Βασίλειο της Νορβηγίας, με σκοπό τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας.
•

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 2 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική
(ΚΑλΠ), η συμφωνία θα πρέπει να καθορίζει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των αλιευτικών
αποθεμάτων που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση, καθώς και τους όρους πρόσβασης σε ύδατα
και πόρους. Θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχιση υπεύθυνης αλιείας, που διασφαλίζει τη
μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων,
σύμφωνα με τις σχετικές αρχές του διεθνούς δικαίου.
Οι διατάξεις για την αλιεία θα πρέπει να καλύπτουν τη συνεργασία για την ανάπτυξη μέτρων
για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της
αποφυγής απορρίψεων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις και να
ακολουθούν μια προσέγγιση με βάση την επιστήμη, η οποία να ευθυγραμμίζεται με τον στόχο
της επίτευξης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα οικεία αποθέματα. Η συμφωνία θα
πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για τη συνεργασία όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή,
τη συλλογή δεδομένων και την παροχή επιστημονικών συμβουλών.
•

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σε διαβούλευση
με όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής.
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2.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•

Νομική βάση

Νομική βάση της απόφασης αποτελεί το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στο πέμπτο μέρος σχετικά με την εξωτερική δράση της
Ένωσης, τίτλος V σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, το οποίο καθορίζει τη διαδικασία για τη
διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.
•

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Άνευ αντικειμένου, αποκλειστική αρμοδιότητα.
•

Αναλογικότητα

Η απόφαση είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
•

Επιλογή της νομικής πράξης

Η νομική πράξη προβλέπεται στο άρθρο 218 παράγραφος 3 και στο άρθρο 218 παράγραφος 4
της ΣΛΕΕ.
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας
νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου.
•

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Άνευ αντικειμένου.
•

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Άνευ αντικειμένου.
•

Εκτίμηση επιπτώσεων

Άνευ αντικειμένου.
•

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας (εφεξής: Ηνωμένο Βασίλειο) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένα ιχθυαποθέματα
στη Βόρεια Θάλασσα δεν δύνανται πλέον να θεωρούνται αποθέματα που υπόκεινται σε κοινή
διαχείριση, σε διμερές, μόνον, επίπεδο, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου
της Νορβηγίας. Τα αποθέματα αυτά απαντούν στα ενωσιακά ύδατα και στα ύδατα υπό την
κυριαρχία και τη δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο
της θάλασσας3, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βασίλειο της Νορβηγίας
θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για το συντονισμό και τη
διασφάλιση της διατήρησης και της ανάπτυξης των σχετικών αποθεμάτων στη Βόρεια
Θάλασσα.
Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη σύναψη αλιευτικής συμφωνίας
(εφεξής «η συμφωνία») με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βασίλειο της Νορβηγίας.
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•

Θεμελιώδη δικαιώματα

Άνευ αντικειμένου.
4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.
5.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων

Άνευ αντικειμένου.
•

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.
•

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η Επιτροπή συνιστά:
- να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή από το Συμβούλιο για την έναρξη και τη διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας·
- να οριστεί η Επιτροπή ως διαπραγματευτής της ΕΕ επί του θέματος αυτού·
- να διεξαχθούν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις από την Επιτροπή σε συνεννόηση με την ειδική
επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
- να εγκρίνει το Συμβούλιο τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που προσαρτώνται στην παρούσα
σύσταση.
Σύσταση για
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας με το Ηνωμένο
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και το Βασίλειο της
Νορβηγίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 218 παράγραφοι 3 και 4,
Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας ότι:
(1)
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Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας (εφεξής: Ηνωμένο Βασίλειο) από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ορισμένα ιχθυαποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα δεν δύνανται πλέον να θεωρούνται
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αποθέματα που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση, σε διμερές, μόνον, επίπεδο, μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας. Τα αποθέματα αυτά
απαντούν στα ενωσιακά ύδατα και στα ύδατα υπό την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία
του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας.
(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας4, και λαμβανομένης υπόψη της συνολικής σχέσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας,
είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της
μακροπρόθεσμης διατήρησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων θαλάσσιων
πόρων,

(3)

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη σύναψη αλιευτικής συμφωνίας
(εφεξής «η συμφωνία») με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βασίλειο της Νορβηγίας,

(4)

Επομένως, θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και το
Βασίλειο της Νορβηγίας, με σκοπό τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας με σκοπό τη
σύναψη αλιευτικής συμφωνίας.
Άρθρο 2
Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε διαβούλευση με την ομάδα «Εξωτερική
αλιευτική πολιτική» του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διαπραγματευτικές οδηγίες του
Συμβουλίου που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.
Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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