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ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη
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

EL

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
I.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ KAI ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
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, 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.

II.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1.

Η συμφωνία θα πρέπει να καθορίζει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των αλιευτικών
αποθεμάτων που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση, καθώς και τις προϋποθέσεις για
την πρόσβαση 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.

2.

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.

3.

Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υποστήριξη των
αλιευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης και την αποφυγή της οικονομικής
εξάρθρωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων των συμβαλλόμενων μερών της
συμφωνίας.
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4.

Οι διατάξεις της συμφωνίας θα πρέπει να σέβονται τους υφιστάμενους όρους
αμοιβαίας πρόσβασης, σε μερίδια ποσοστώσεων και στην παραδοσιακή
δραστηριότητα του στόλου της Ένωσης, όπως προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο
για την αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας2
και, ως εκ τούτου:

1.

να διατηρούν τη συνεχή αμοιβαία πρόσβαση, των σκαφών της Ένωσης, του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας στα ύδατα της Ένωσης, του Ηνωμένου
Βασιλείου και του Βασιλείου της Νορβηγίας·

2.

να διατηρούν σταθερά μερίδια ποσοστώσεων, τα οποία να μπορούν να
προσαρμοστούν μόνον με τη συγκατάθεση των άμεσα ενδιαφερομένων μερών·

3.

να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τις μεταβιβάσεις και τις ανταλλαγές
ποσοστώσεων και για τον καθορισμό ετήσιων ή πολυετών συνολικών
επιτρεπόμενων αλιευμάτων (ή περιορισμών της αλιευτικής προσπάθειας) βάσει
μακροπρόθεσμων στρατηγικών διαχείρισης·

4.

να οργανώνουν τις λεπτομέρειες για την απόκτηση αδειών αλίευσης και τις διατάξεις
που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση και συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων
κοινών δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης·

5.

να θεσπίζουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας για τη διατήρηση και τη
διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση.

6.

Η συμφωνία θα πρέπει να συναφθεί εγκαίρως ώστε να χρησιμοποιηθεί για τον
καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το πρώτο έτος μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης.
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