Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2019
(OR. en)
11943/19
Διοργανικός φάκελος:
2019/0187 (COD)
PECHE 375
PREP-BXT 148
CODEC 1360
ΠΡΟΤΑΣΗ
Αποστολέας:
Ημερομηνία
Παραλαβής:
Αποδέκτης:

Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής
4 Σεπτεμβρίου 2019
κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

COM(2019) 398 final

Θέμα:

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον
αφορά τις άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του
Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών
σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 398 final.

συνημμ.: COM(2019) 398 final

11943/19

μκ

EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 4.9.2019
COM(2019) 398 final
2019/0187 (COD)

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για
τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές
δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει
από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Στις
11 Απριλίου 2019, κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
(άρθρο 50) συμφώνησε1 να παρατείνει περαιτέρω2 την προθεσμία που προβλέπεται στο
άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Η περίοδος που προβλέπεται
στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2019, εκτός εάν το
Ηνωμένο Βασίλειο επικυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης3 ή ζητήσει τρίτη παράταση, η
οποία θα εγκριθεί ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50). Σε αυτήν την
περίπτωση, από την 1η Νοεμβρίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα,
χωρίς να υπάρχει συμφωνία για τη διασφάλιση εύτακτης αποχώρησης. Η Επιτροπή
εξακολουθεί να θεωρεί ότι η καλύτερη δυνατή έκβαση είναι η εύτακτη αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση με βάση τη συμφωνία αποχώρησης.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την πρόοδο των
προπαρασκευαστικών εργασιών όσον αφορά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση4, η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι όλα τα μέτρα ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ
εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ωστόσο, είναι προφανές ότι
η παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ έως τις 31
Οκτωβρίου 2019 έχει επιπτώσεις σε ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη
εγκριθεί. Αυτό αφορά ιδίως τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία, όπως ο κανονισμός (ΕΕ)
2019/498, παύουν να ισχύουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η
Επιτροπή δεσμεύτηκε να εξετάσει κατά πόσον οι εν λόγω πράξεις απαιτούν τεχνικές
προσαρμογές προκειμένου να ληφθεί υπόψη το νέο χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/4985, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/24036,
εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019, με ημερομηνία εφαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Παρέχει ένα απλουστευμένο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί άδειες σε
σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου για να εισέρχονται στα ύδατα της Ένωσης και να
διαχειρίζεται τις αιτήσεις χορήγησης άδειας για σκάφη της ΕΕ που εισέρχονται στα ύδατα
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Απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ΕΕ L 101 της 11.4.2019, σ. 1.
Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε μια πρώτη
παράταση της εν λόγω προθεσμίας στις 22 Μαρτίου 2019 [απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, ΕΕ L 80I της 22.3.2019, σ. 1].
Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ C 144I
της 25.4.2019, σ. 1).
COM(2019)276 final της 12.6.2019.
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/498 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου
2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα
αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες
των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 85I της 27.3.2019, σ. 25).
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).
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του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον τα δικαιώματα αμοιβαίας πρόσβασης στα ύδατα
επιβεβαιώνονται και συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες για τις αλιευτικές δυνατότητες.
Το εν λόγω προσωρινό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για το 2020 ελλείψει
αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου υπό το νέο του
καθεστώς τρίτης χώρας, και λαμβανομένου υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα
συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης μετά την πρόταση της Επιτροπής
για τις αλιευτικές δυνατότητες (προγραμματισμένη για τις Οκτωβρίου 2019), εκτός εάν
ζητηθεί νέα παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου 50 παράγραφος 3 από το
Ηνωμένο Βασίλειο και εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50). Υπενθυμίζεται
επίσης ότι τα δικαιώματα αμοιβαίας πρόσβασης απαιτούν βιώσιμες αλιευτικές
δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Για το
2019, και όσον αφορά τα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων και για το 2020, οι αλιευτικές
δυνατότητες καθορίστηκαν το 2018, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να είναι
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης7. Οι εν λόγω ρυθμίσεις και οι αλιευτικές δυνατότητες που
καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο αποτελούν τη βάση για βιώσιμες αλιευτικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/498, μέσω της τροποποίησης του
άρθρου 38β του κανονισμού (ΕΕ) 2019/498.
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ένωση υποχρεούνται, δυνάμει του διεθνούς8 και του ενωσιακού
δικαίου, να διασφαλίσουν με κατάλληλα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης ότι οι θαλάσσιοι
βιολογικοί πόροι διατηρούνται σε επίπεδα στα οποία δεν κινδυνεύουν από την
υπερεκμετάλλευση.
Το Συμβούλιο θα καθορίσει τις αλιευτικές δυνατότητες της Ένωσης με βάση την πρόταση της
Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και τα κριτήρια και τις
παραμέτρους που καθορίζονται στα ισχύοντα εφαρμοστέα σχέδια διαχείρισης.
Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/20139, το οποίο
ορίζει ότι, όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία με τρίτη χώρα, η Ένωση θα πρέπει να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση τέτοιων
αποθεμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη διαχείριση.
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Συγκεκριμένα, κανονισμός (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τον
καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των
αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 29 της 31.1.2019, σ. 1) και κανονισμός (ΕΕ) 2018/2025 του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019 και το 2020, των αλιευτικών
δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (ΕΕ
L 325 της 20.12.2018, σ. 7). Βλ. επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης
Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές
ζώνες και πόρους της Κοινότητας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 και την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95 (ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1).
Ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της συμφωνίας για την
εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο της θαλάσσης της
10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων
αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων, η οποία θεσπίζει
υποχρεώσεις συνεργασίας μεταξύ των μερών σχετικά με μέτρα διατήρησης και διαχείρισης με σκοπό
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε επίπεδα τα οποία μπορούν να
εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
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Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο δυνατότητες για να εξασφαλιστεί ότι οι συνδυασμένες
αλιευτικές δραστηριότητες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι βιώσιμες για το 2020.
Πρώτον, ο κανονισμός σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 θα μπορούσε να
αντικατοπτρίζει πιθανές κοινές ρυθμίσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης
όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για τα σχετικά αποθέματα ως αποτέλεσμα
διαβουλεύσεων και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα διαχείρισης που εφαρμόζονται από το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση εγγυώνται τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων.
Δεύτερον, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ένωση δεν είναι σε
θέση να συνάψουν εγκαίρως τέτοιου είδους κοινές ρυθμίσεις (π.χ. μέσω συμφωνημένων
πρακτικών) για να ενσωματωθούν στον κανονισμό σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για
το 2020, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος μεταξύ της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ένωση την 1η Νοεμβρίου 2019 και του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας
τον Δεκέμβριο, το Συμβούλιο θα καθορίσει, για το 2020, τις ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες
για την Ένωση. Μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο ορίσει τις αλιευτικές δυνατότητές του για το
2020, θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί κατά πόσον οι συνδυασμένες αλιευτικές δυνατότητες
συνάδουν με τους όρους για τη βιώσιμη διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων.
Συνεπώς, η απουσία κοινής ρύθμισης, αυτή καθεαυτήν, δεν εμποδίζει το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ένωση να παρέχουν πρόσβαση στα εκατέρωθεν ύδατα. Στην περίπτωση αυτή, και οι
δύο θα είναι σε θέση να εκδίδουν άδειες αλιείας σε σκάφη του άλλου μέρους, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση οι όροι για τη βιώσιμη
διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Όσον αφορά τα αποθέματα ιχθύων που ρυθμίζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, ο στόχος βιώσιμης διαχείρισης σύμφωνα με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση
αποτυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της ΚΑΠ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και
στους αντίστοιχους κανονισμούς σχετικά με τα πολυετή σχέδια για τη Βόρεια Θάλασσα και
για τα Δυτικά Ύδατα [κανονισμός (ΕΕ) 2018/97310 και κανονισμός (ΕΕ) 2019/47211,
αντίστοιχα).
Η αξιολόγηση της προϋπόθεσης της βιωσιμότητας για την έκδοση αδειών αλιείας για τα
σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403, όπως
τροποποιήθηκε, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙα, ιδίως τα άρθρα 38β
και 38γ. Θα βασίζεται είτε στις αλιευτικές δυνατότητες που συμφωνήθηκαν βάσει κοινής
ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και στη συνέχεια θα
αποτυπώνεται στους κανονισμούς του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών
δυνατοτήτων για το 2020, είτε, ελλείψει τέτοιας κοινής ρύθμισης, στις αλιευτικές
δυνατότητες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κανονισμούς του Συμβουλίου για τις
αλιευτικές δυνατότητες και λαμβάνοντας υπόψη τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν
καθοριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Κανονισμός (EE) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018,
για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις
λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (ΕΕ L 179 της
16.7.2018, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/472 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου
2019, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στα
παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139 και (ΕΕ) 2018/973, και την κατάργηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ)
αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (ΕΕ L 83 της 25.3.2019, σ. 1).
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Για τα αποθέματα που δεν διέπονται από ποσοστώσεις, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας θα
βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα εν λόγω αποθέματα
βάσει του δεσμευτικού ενωσιακού δικαίου.
Για να εξασφαλιστεί η συνεχής τήρηση των όρων βιωσιμότητας, το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Ένωση θα πρέπει να ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με
τη χρήση και την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων στα αντίστοιχα ύδατά τους.
Σε περίπτωση που επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων, δεδομένης της
σημασίας της αλιείας για την οικονομική επιβίωση πολλών παράκτιων κοινοτήτων, είναι
σημαντικό για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση να διατηρηθεί η δυνατότητα ρυθμίσεων
με αντικείμενο τη συνέχιση της αλιευτικής πρόσβασης των σκαφών στα αντίστοιχα ύδατά
τους το 2020.
Ως εκ τούτου, η εφαρμογή όλων των μέτρων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες που
προβλέπονται στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ)
2019/498, θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει το έτος 2020 και ο κανονισμός (ΕΕ)
2017/2403 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
•

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρόταση αποτελεί περιορισμένη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403,
για την παράταση της περιόδου εφαρμογής των μέτρων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται
στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/498 ώστε να καλυφθεί το έτος 2020. Οι ουσιαστικές διατάξεις του
τροποποιημένου κανονισμού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Ως εκ τούτου, η παρούσα
πρόταση συνάδει πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.
•

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος του σχεδίου ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της
Ένωσης για τον μετριασμό των σοβαρότερων διαταραχών της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης.
2.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•

Νομική βάση

Η νομική βάση είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελεί τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ σύμφωνα με
το άρθρο 3 στοιχείο δ) της Συνθήκης και, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται η αρχή της
επικουρικότητας.
Η προτεινόμενη πράξη θα τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕE) 2017/2403 της Ένωσης για το
έτος 2020, έτσι ώστε το δίκαιο της Ένωσης να προβλέπει τη δυνατότητα για τα σκάφη του
Ηνωμένου Βασιλείου να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα, καθώς και
απλουστευμένες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες χορήγησης αδειών για τα σκάφη της
Ένωσης που επιθυμούν να αλιεύουν στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, είναι
απαραίτητη η δράση σε ενωσιακό επίπεδο, και τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να
επιτευχθούν μέσω δράσης σε επίπεδο κράτους μέλους, λόγω της αποκλειστικής αρμοδιότητας
της Ένωσης.
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•

Αναλογικότητα

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Η πρόταση κανονισμού είναι
σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας διότι αποσκοπεί —με τη θέσπιση όρων αμοιβαίας
αδειοδότησης— στο να διευκολυνθεί η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση
των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Με τον τρόπο αυτό
θα αποφεύγονται σημαντικές διαταραχές και καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης.
Ο προτεινόμενος κανονισμός συνεχίζει επίσης την πρακτική της ανταλλαγής ποσοστώσεων
με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως γινόταν όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της Ένωσης.
•

Επιλογή της νομικής πράξης

Η παρούσα πράξη αποτελεί τροποποίηση κανονισμού.
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

Δεν εφαρμόζεται λόγω της έκτακτης, προσωρινής και εις άπαξ φύσεως του γεγονότος το
οποίο επιτάσσει την παρούσα πρόταση που δεν σχετίζεται με τους στόχους της ισχύουσας
νομοθεσίας.
•

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Οι προκλήσεις που απορρέουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
και οι πιθανές λύσεις έχουν επισημανθεί από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη του αλιευτικού
κλάδου και από εκπροσώπους των κρατών μελών. Όλες οι επιχειρήσεις, τα ενδιαφερόμενα
μέρη και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τόνισαν την ανάγκη να εξασφαλιστούν βιώσιμες
αλιευτικές δραστηριότητες.
•

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Άνευ αντικειμένου
•

Εκτίμηση επιπτώσεων

Εκτίμηση επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητη, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της
κατάστασης και των περιορισμένων αναγκών για την περίοδο κατά την οποία υλοποιείται η
αλλαγή του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέραν της προτεινόμενης, δεν υπάρχουν
διαθέσιμες διαφορετικές επιλογές πολιτικής από ουσιαστικής και νομικής άποψης.
•

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Άνευ αντικειμένου
•

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρούσα πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις από την πρόταση.
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5.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων

Άνευ αντικειμένου
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2019/0187 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για
τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές
δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο
43 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 12,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει
τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα την
παράταση της προθεσμίας αυτής.

(2)

Στις 11 Απριλίου 2019, κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο συμφώνησε13 να παρατείνει περαιτέρω14 την προθεσμία που προβλέπεται
στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Σε περίπτωση που
το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επικυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης 15 έως τις 31
Οκτωβρίου 2019 ούτε ζητήσει τρίτη παράταση, η οποία θα εγκριθεί ομόφωνα από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς
συμφωνία και θα καταστεί τρίτη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2019.

12
13

14

15
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ΕΕ C της , σ. .
Απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 11ης
Απριλίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ (ΕΕ L 101
της 11 Απριλίου 2019, σ. 1).
Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε μια πρώτη παράταση
στις 22 Μαρτίου 2019 (Απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο
Βασίλειο, της 11ης Απριλίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3
της ΣΕΕ, ΕΕ L 80 της 22.3.2019, σ. 1).
Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ C 144 Ι της 25.4.2019,
σ. 1).
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(3)

Η συμφωνία αποχώρησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων
του δικαίου της Ένωσης ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού πέραν της
ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο και εντός αυτού. Αν η εν λόγω συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η Κοινή Αλιευτική
Πολιτική (ΚΑΠ) θα εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, και θα παύσει
να εφαρμόζεται στη λήξη της εν λόγω περιόδου.

(4)

Όπως προβλέπεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας
της 10ης Δεκεμβρίου 1982 («UNCLOS») και στη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών
για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο
της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων
της 4ης Αυγούστου 1995 («UNFSA»), τα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίσουν με
κατάλληλα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης ότι οι θαλάσσιοι πόροι διατηρούνται σε
επίπεδα στα οποία δεν κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλλευση.

(5)

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι συνδυασμένες αλιευτικές
δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16
ορίζει τους κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση αδειών αλιείας για σκάφη σε
ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας και για τα αλιευτικά σκάφη
τρίτων χωρών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/498 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17
τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα
αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές
δραστηριότητες των σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα. Το
γεγονός αυτό επέτρεψε τη συνέχιση της αλιευτικής πρόσβασης των σκαφών της
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στα εκατέρωθεν ύδατα. Επίσης, θεσπίστηκε
ένα ευέλικτο σύστημα που θα επέτρεπε στην Ένωση να ανταλλάσσει ποσοστώσεις με
το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού παύσουν να ισχύουν οι Συνθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η περίοδος εφαρμογής των διατάξεων αυτών πρέπει να παραταθεί ώστε να καταστεί
δυνατή η έκδοση αδειών αλιείας στα εκατέρωθεν ύδατα ελλείψει αλιευτικής
συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η
διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων παραμένει βιώσιμη και συνάδει με τους όρους
που προβλέπονται στην κοινή αλιευτική πολιτική και στους κανονισμούς του
Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(8)

Οι αλιευτικές δυνατότητες για το 2019, και όσον αφορά τα αποθέματα ιχθύων βαθέων
υδάτων για το 2019 και το 2020, καθορίστηκαν το 201818, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο

16

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).

17

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/498 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου
2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα
αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες
των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 85I της 27.3.2019, σ. 25).
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό, για
το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών
δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά
ύδατα (ΕΕ L 29 της 31.1.2019, σ. 1). Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2025 του Συμβουλίου, της 17ης

18
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εξακολουθούσε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις και οι
αλιευτικές δυνατότητες που ορίζονται σε αυτές αποτελούν τη βάση για τη
βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για όλες τις άλλες αλιευτικές
δυνατότητες για το 2020, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των
αλιευτικών δυνατοτήτων.
(9)

Σε περίπτωση που η συμφωνία αποχώρησης δεν κυρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2019
και το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση την 1η Νοεμβρίου 2019,
ενδέχεται να μην είναι εφικτό για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση να συνάψουν
εγκαίρως κοινή ρύθμιση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 για τα
σχετικά αποθέματα, ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας τον
Δεκέμβριο του 2019, η οποία έχει προγραμματιστεί για να καθορίσει τις αλιευτικές
δυνατότητες για το επόμενο έτος. Ωστόσο, η απουσία κοινής ρύθμισης, αυτή
καθεαυτήν, δεν εμποδίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση να παρέχουν
πρόσβαση στα εκατέρωθεν ύδατα. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι σε θέση να
εκδίδουν άδειες αλιείας στα εκατέρωθεν σκάφη, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο
μέρη πληρούν τους όρους βιώσιμης διαχείρισης των σχετικών αποθεμάτων.

(10)

Ως εκ τούτου, με βάση τις διατάξεις και τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό
(ΕΕ) 2017/2403, και ως προαπαιτούμενο για την έκδοση αδειών αλιείας, η Ένωση θα
πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον το συνδυασμένο αποτέλεσμα των αλιευτικών
δραστηριοτήτων που καθορίστηκαν από τα μέτρα διαχείρισης τα οποία έχουν
θεσπιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση για το 2020 συνάδει με τη
βιώσιμη διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων.

(11)

Η συνέπεια των συνδυασμένων αλιευτικών δυνατοτήτων της Ένωσης και του
Ηνωμένου Βασιλείου με τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων πρέπει να
αξιολογείται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα
σχετικά αποθέματα, τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,
καθώς και τα κριτήρια και τις παραμέτρους που καθορίζονται στα ισχύοντα
εφαρμοστέα σχέδια διαχείρισης και στους σχετικούς κανονισμούς του Συμβουλίου για
τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2020.

(12)

Σε περίπτωση που μπορεί να διασφαλιστεί η συνέπεια, είναι σημαντικό να διατηρηθεί
η δυνατότητα ρυθμίσεων για τη συνέχιση της αμοιβαίας αλιευτικής πρόσβασης από τα
σκάφη της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στα εκατέρωθεν ύδατα το 2020,
δεδομένης της σημασίας της αλιείας για την οικονομική επιβίωση πολλών παράκτιων
κοινοτήτων.

(13)

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή όλων των μέτρων σχετικά με τις αλιευτικές
δραστηριότητες που προβλέπονται στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως εγκρίθηκαν
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/49819, θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει το
έτος 2020 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και κάθε αναφορά στο
Ηνωμένο Βασίλειο που αυτός περιέχει, δεν περιλαμβάνει το Γιβραλτάρ.
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Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019 και το 2020, των αλιευτικών δυνατοτήτων
για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 325 της
20.12.2018, σ. 7).
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/498 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου
2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα
αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες
των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 85I της 27.3.2019, σ. 25).
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(15)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως και θα πρέπει να
εφαρμοστεί από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα
παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν μέχρι εκείνη την
ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία
αποχώρησης. Θα πρέπει να εφαρμοστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

(16)

Προκειμένου οι επιχειρήσεις της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσουν
να αλιεύουν σύμφωνα με τις σχετικές αλιευτικές τους δυνατότητες, οι άδειες αλιείας
για δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα θα πρέπει να χορηγούνται σε σκάφη του
Ηνωμένου Βασιλείου μόνον εάν και στον βαθμό που η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο επεκτείνει τα δικαιώματα πρόσβασης των σκαφών της Ένωσης
ώστε να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου με
βάση την αρχή της αμοιβαιότητας,
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 18α, η ημερομηνία «την 31η Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίσταται από την
ημερομηνία «την 31η Δεκεμβρίου 2020»·

2)

Στο άρθρο 38α, η ημερομηνία «την 31η Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίσταται από την
ημερομηνία «την 31η Δεκεμβρίου 2020»·

3)

Το άρθρο 38β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 38β
Αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου
Τα αλιευτικά σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να ασκούν αλιευτικές
δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα, σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται στους κανονισμούς του Συμβουλίου για τον καθορισμό των
αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2019 και το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι
αλιευτικές δυνατότητες που έχουν καθοριστεί από κοινού από την Ένωση και
το Ηνωμένο Βασίλειο συνάδουν με τη βιώσιμη διαχείριση των σχετικών
αποθεμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.»·

4)

Στο άρθρο 38γ παράγραφος 2, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«στ) Κατά περίπτωση, διατίθενται αλιευτικές δυνατότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο
σύμφωνα με το άρθρο 38β.».
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να
ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ, έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020.
Ωστόσο ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία
αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2
ΣΕΕ από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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