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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΝΘΗΚΗ

για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά
τη Γροιλανδία

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ ,
Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,

Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ,
Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ,
Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑ

ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
Έχοντας υπόψη :

το άρθρο 96 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα ,

το άρθρο 236 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
το άρθρο 204 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,
Εκτιμώντας:

ότι η κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας υπέβαλε στο Συμβούλιο σχέδιο για την αναθεώρηση των
ιδρυτικών συνθηκών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να τερματισθεί η εφαρμογή των συνθηκών αυτών
στη Γροιλανδία και να καθιερωθεί νέο καθεστώς σχέσεων μεταξύ των Κοινοτήτων και της Γροιλαν
δίας"
ότι, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της Γροιλανδίας , το αίτημα αυτό πρέπει να γίνει δεκτό , με
τη δημιουργία καθεστώτος που να διατηρεί τους στενούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Κοινοτήτων
και της Γροιλανδίας και αφού, παράλληλα, ληφθούν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο πλευρών,
και ιδίως οι ανάγκες ανάπτυξης της Γροιλανδίας"
ότι το καθεστώς που εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη , όπως προβλέπεται στο τέταρτο
μέρος της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αποτελεί το κατάλληλο
πλαίσιο για τις σχέσεις αυτές, αλλ' ότι απαιτούνται πρόσθετες ειδικές διατάξεις για τη Γροιλανδία,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν με κοινή συμφωνία το νέο καθεστώς που θα εφαρμόζεται στη Γροιλανδία
και, προς το σκοπό αυτό , όρισαν ως πληρεξουσίους:

Αριθ . L 29/ 1
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Αριθ. L 29/2

H ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ :

Leo TINDEMANS,

Υπουργό Εξωτερικών Σχέσεων του Βασιλείου του Βελγίου

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ H ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ :

Uffe ELLEMANN-JENSEN ,

Υπουργό Εξωτερικων της Δανίας
Gunnar RΙΒΕRΗΟLDΤ ,

Πρέσβη , Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Δανίας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ :

Hans-Dietrich GENSCHER ,

Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ :

Θεόδωρο ΠΑΓΚΑΛΟ ,
Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ :

Roland DUMAS ,

Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ :

Peter BARRY ,

Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ :

Giulio ΑΝDRΕΟΤΤΙ ,

Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας

H ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ O ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ :

Colette FLΕSCΗ ,

Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ H ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ :

W. F. van ΕΕΚΕLΕΝ ,

Υφυπουργό Εξωτερικών των Κάτω Χωρών
H. J. Ch . RUTTEN ,

Πρέσβη , Μόνιμο Αντιπρόσωπο των Κάτω Χωρών

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ H ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑ
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ :

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE QC , MP ,

Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και των Υποθέσεων της Κοινοπολιτείας
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Αριθ . L 29/3

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που ευρέθησαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗ
ΣΑΝ ως προς τις ακόλουθες διατάξεις :

Αρθρο 1

Το άρθρο 79 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο:
«Η παρούσα συνθήκη δεν εφαρμόζεται στη Γροιλανδία .»

Αρθρο 2

Το άρθρο 131 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας συμπληρώνεται με τη μνεία της Δανίας.

Αρθρο 3

1 . Στο τέταρτο μέρος της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 136α :
« Άρθρο 136α

Οι διατάξεις των άρθρων 131 έως 136 εφαρμόζονται στη Γροιλανδία με την επιφύλαξη των
ειδικών διατάξεων για τη Γροιλανδία που περιέχονται στο πρωτόκολλο σχετικά με το
ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία , το οποίο προσαρτάται στην
παρούσα συνθήκη .»

2. Το συνημμένο στην παρούσα συνθήκη πρωτόκολλο σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς
που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία αποτελεί παράρτημα της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το πρωτόκολλο αριθ . 4 σχετικά με τη Γροιλανδία ,
που αποτελεί παράρτημα της πράξης προσχώρησης της 22ας Ιανουαρίου 1972, καταργεί
ται .

Αρθρο 4

Ο πίνακας του παραρτήματος IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας συμπληρώνεται με τη μνεία της Γροιλανδίας.

Αρθρο 5

Το άρθρο 198 τρίτο εδάφιο στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο :
«Η παρούσα συνθήκη δεν εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.»

Αρθρο 6

1 . Η παρούσα συνθήκη θα επικυρωθεί από τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους
αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες . Τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν στην
κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας.
2. Η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1985 . Αν πριν από την
ημερομηνία αυτή δεν έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα επικύρωσης , η παρούσα συνθήκη θα
αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου
επικύρωσης από το υπογράφον κράτος που προβαίνει τελευταίο στη διατύπωση αυτή .

Αριθ . L 29/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 7

Η παρούσα συνθήκη συντάσσεται σ' ένα μόνο αντίγραφο στην αγγλική , γαλλική , γερμανική ,
δανική , ελληνική , ιρλανδική , ιταλική και ολλανδική γλώσσα . Τα οκτώ κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά . Η συνθήκη θα κατατεθεί στο αρχείο της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας,
η οποία θα διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα λοιπά
υπογράφοντα κράτη .

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
diesen Vertrag gesetzt .
Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα
συνθήκη .

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below
this Treaty .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
traité .

Dá fhianú sin , chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo .

In fede di che , in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit
Verdrag hebben gesteld .

Udfærdiget i Bruxelles , den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs .
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα .
Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and
eighty-four .
Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .

Arna dhéanamh sa Bruiséil an tríú lá déag de mhí Márta sa bhliain míle naoi gcéad ochtó a
ceathair .

Fatto a Bruxelles , addì tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig .
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Αριθ . L 29/6
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία

Αρθρο 1

1 . Η μεταχείριση , κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, των προϊόντων καταγωγής
Γροιλανδίας, που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα της αλιείας, ακολου
θεί τους μηχανισμούς της κοινής οργάνωσης αγορών, με απαλλαγή από δασμούς και
φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος και χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς
και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις ζώνες αλιείας
της Γροιλανδίας που έχουν παραχωρηθεί στην Κοινότητα, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της
Κοινότητας και . της αρμόδιας αρχής για τη Γροιλανδία , είναι ικανοποιητικές για την
Κοινότητα .
2. Κάθε μέτρο σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων, συμπεριλαμ
βανομένων και των μέτρων σχετικά με τη θέσπιση του εν λόγω μέτρου, θεσπίζεται σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 43 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας.
Άρθρο 2

Η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, τα
μεταβατικά μέτρα που κρίνει αναγκαία λόγω της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος, όσον
αφορά τη διατήρηση των δικαιωμάτων που έχουν κτηθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στη
διάρκεια της περιόδου που η Γροιλανδία ανήκε στην Κοινότητα και την εκκαθάριση της
κατάστασης όσον αφορά τις οικονομικές συνδρομές που χορήγησε η Κοινότητα στη
Γροιλανδία κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου .
Άρθρο 3

Το παράρτημα I της απόφασης του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 σχετικά με τη
σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
συμπληρώνεται από το εξής κείμενο:
«6. Χωριστή κοινότητα στα πλαίσια του Βασιλείου της Δανίας :
— Γροιλανδία .»

Αριθ . L 29/7
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1 . 2 . 85

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 223/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Ιανουαρίου 1985

για τη σύναψη της συμφωνίας αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας ,
αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43 ,

ας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέ
ρου, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα
κανονισμό .
Άρθρο 2

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),
Εκτιμώντας ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας
να εγκρίνει τη συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης
της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλαν
δίας, αφετέρου, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις
13 Μαρτίου 1984,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Η συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανί

Τα πρωτόκολλα εφαρμογής που προβλέπονται στο άρ
θρο 2 της συμφωνίας εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 της συνθήκης.
Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στη γνωστοποίη
ση που προβλέπεται στο άρθρο 13 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση των
συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
όσον αφορά τη Γροιλανδία .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1985 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
G. ΑΝDRΕΟΤΤΙ

(') ΕΕ αριθ. C 172 της 2 . 7 . 1984, σ . 83 .
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της
Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, που καλείται στο εξής «Κοινότητα »,
αφενός, και
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ,
αφετέρου,

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ της συνεργασίας που απορρέει από το καθεστώς υπερποντίου εδάφους που έχει
παραχωρηθεί στη Γροιλανδία από την Κοινότητα και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με το
ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία ,
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ το καθεστώς της Γροιλανδίας η οποία αποτελεί ταυτόχρονα αυτόνομο και αναπό
σπαστο μέρος ενός των κρατών μελών της Κοινότητας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ :

τη ζωτική σημασία που έχει για τη Γροιλανδία η αλιεία , η οποία αποτελεί ουσιαστική οικονομική
δραστηριότητα"
το κοινό συμφέρον να εξασφαλιστεί η ορθολογική διατήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων που
απαντώνται στα ύδατα ανοιχτά των ακτών της Γροιλανδίας'
ότι, για την Κοινότητα , η διατήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, που ασκούνται από σκάφη που
φέρουν σημαία κράτους μέλους, στα γροιλανδικά ύδατα διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην καλή
λειτουργία της κοινής αλιευτικής πολιτικής"

ότι έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ενόψει της προσχώρησης της Δανίας, όσον αφορά τη Γροιλανδία , στη
Σύμβαση για τη Διατήρηση του Σολομού στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό ί1 )" ότι, έως ότου ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες αυτές , θα θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα από τις υπεύθυνες αρχές για τη Γροιλανδία, με
σκοπό να ρυθμιστεί το θέμα της αλιείας σολομού στα γροιλανδικά ύδατα με τρόπο σύμφωνο προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή αυτής της σύμβασης ,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Η παρούσα συμφωνία θεσπίζει τις αρχές και τους κανό
νες που διέπουν τους όρους για τις αλιευτικές δραστη
ριότητες που ασκούν στα γροιλανδικά ύδατα τα σκάφη
που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και
είναι νηολογημένα σ' αυτό.

διασφαλίζεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες της Κοι
νότητας στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας μπορούν
να ασκούνται με τρόπο ικανοποιητικό .
Οι ποσότητες αλιευμάτων που καθορίζονται για την
Κοινότητα στο πρώτο πρωτόκολλο εφαρμογής και η
εξέλιξη των αποθεμάτων αποτελούν βάση αναφοράς για
τον καθορισμό των μελλοντικών δυνατοτήτων αλιευμά
των .

Άρθρο 2

1 . Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους

μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένα σ' αυτό
επιτρέπεται να ασκούν τις δράστη ριότητές τους στα
γροιλανδικά ύδατα σύμφωνα με τους όρους που καθορί
ζουν στα πρωτόκολλα εφαρμογής τα συμβαλλόμενα
μέρη της παρούσας συμφωνίας.
2. Οι δυνατότητες αλιευμάτων που παραχωρούνται
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 καθορίζονται λαμβά
νοντας υπόψη την κατάσταση των αποθεμάτων ώστε να

0 ) ΕΕ αριθ. L 378 της 31 . 12. 1982, σ . 25 .

3 . Οι ποσοστώσεις αλιείας που συμφωνούνται βάσει
της παραγράφου 1 μπορούν να αλιεύονται από σκάφη
που δεν φέρουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας,
στο μέτρο που δεν εμποδίζεται η καλή λειτουργία των
συμφωνιών αλιείας που έχει συνάψει η Κοινότητα με
τρίτες χώρες και σύμφωνα με τους όρους που καθορί
ζουν τα συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ τους.
Άρθρο 3

Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας γνωστοποιούν, σε
εύθετο χρόνο, στις υπεύθυνες για τη Γροιλανδία αρχές
τα ονόματα, τους αριθμούς νηολόγησης και άλλα ουσιώ
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δη χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών στα οποία
μπορεί να επιτραπεί να αλιεύουν στη ζώνη που υπάγεται,
όσον αφορά την αλιεία, στη δικαιοδοσία της Γροιλανδί
ας. Οι υπεύθυνες για τη Γροιλανδία αρχές χορηγούν, στη
συνέχεια, στα σκάφη που καθορίζει η Κοινότητα, άδειες
που καλύπτουν τις αλιευτικές δυνατότητες που παραχω
ρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 .
Άρθρο 4

1 . Οι υπεύθυνες για τη Γροιλανδία αρχές λαμβάνουν
όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθολογική διατήρηση
και διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και τη ρύθμιση
της αλιείας στη ζώνη που υπάγεται, όσον αφορά την

αλιεία , στη δικαιοδοσία της Γροιλανδίας.
Για το σκοπό αυτό , την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
της παρούσας συμφωνίας θέτουν σε εφαρμογή μέτρα
που είναι σύμφωνα με τα μέτρα που ίσχυαν την προηγού
μενη ημέρα .

2. Τα αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας που ασκούν τις
δραστηριότητές τους στη ζώνη η οποία υπάγεται, όσον
αφορά την αλιεία, στη δικαιοδοσία της Γροιλανδίας,
συμμορφώνονται με τα μέτρα για τη διατήρηση των
αποθεμάτων, με τις άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής και
όρους, καθώς και με τους κανόνες ή ρυθμίσεις που
διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη αυτή ,
όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 .
3 . Οι υπεύθυνες για τη Γροιλανδία αρχές γνωστοποιούν
εκ των προτέρων και σε εύθετο χρόνο κάθε νέο μέτρο,
λεπτομέρεια εφαρμογής, κανόνα ή ρύθμιση .
4. Οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του
παρόντος άρθρου, καθώς και οι έλεγχοι που διενεργού
νται για να διασφαλιστεί η τήρησή τους λαμβάνουν
υπόψη την ανάγκη να μην διακυβεύονται οι αλιευτικές
δυνατότητες που έχουν συμφωνηθεί.
Άρθρο 5
1 . Οι υπεύθυνες για τη Γροιλανδία αρχές μπορούν να
λάβουν, στο εσωτερικό της ζώνης η οποία, σύμφωνα με
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπάγεται, όσον αφο
ρά την αλιεία, στη δικαιοδοσία της Γροιλανδίας, τα
μέτρα που μπορεί να είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί
η τήρηση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας εκ
μέρους των σκαφών της Κοινότητας .

2. Οι αρχές της Κοινότητας λαμβάνουν όλα τα ανα
γκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση
των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και των άλλων
συναφών ρυθμίσεων εκ μέρους των σκαφών αυτών.
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Αρθρο 7

Εάν, για δεδομένη αλιευτική περίοδο, οι βιολογικές
συνθήκες απαιτούν τον καθορισμό συνολικής ποσότη
τας αλιευμάτων για ορισμένο απόθεμα που δεν επιτρέπει
στη Γροιλανδία να τηρεί την υποχρέωση η οποία απορ
ρέει από το άρθρο 2 και να διατηρεί συγχρόνως τις
αλιευτικές της δραστηριότητες στο επίπεδο των ελάχι
στων ποσοτήτων που καθορίζονται στα πρωτόκολλα τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 , τότε οι
αντίστοιχες ποσοστώσεις που έχουν συμφωνηθεί με την
Κοινότητα μειώνονται ανάλογα για το ή τα σχετικά
αποθέματα, χωρίς όμως η μείωση αυτή να επηρεάζει το
ποσό της χρηματικής αντιστάθμισης που αναφέρεται
στο άρθρο 6 .

Τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να εξετάσουν
την κατάσταση των αποθεμάτων και τα κατάλληλα
μέτρα για να ευνοηθεί η ανασύστασή τους, καθώς και
για να ερευνήσουν τις δυνατότητες μεταφοράς των
παραπάνω ποσοστώσεων σε άλλα αποθέματα, άλλα
είδη , ή στα επόμενα χρόνια .

Αρθρο 8

1 . Οι υπεύθυνες για τη Γροιλανδία αρχές δίνουν ειδική
προτεραιότητα στην Κοινότητα όσον αφορά τις πρόσθε
τες δυνατότητες αλιευμάτων που υπερβαίνουν το αλιευ
τικό δυναμικό του στόλου της Γροιλανδίας και τις
ετήσιες ποσοστώσεις που συμφωνήθηκαν για την Κοινό
τητα βάσει των πρωτοκόλλων που αναφέρονται στο άρ
θρο 2 παράγραφος 1 , λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα

ιδιαίτερα συμφέροντα της Κοινότητας όσον αφορά την
εκμετάλλευση των συγκεκριμένων αποθεμάτων όσο και
τη συμβολή της στη διατήρησή τους και τη συμμετοχή
της στην ανάπτυξη της Γροιλανδίας.
2. Με τη χορήγηση των προσθέτων δυνατοτήτων αλιευ
μάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , οι αρμόδιες
για τη Γροιλανδία αρχές παρέχουν στην Κοινότητα ,
έναντι καταβολής ανάλογου ποσού, ποσότητες που
αντιστοιχούν, για το γάδο του δυτικού αποθέματος της
Γροιλανδίας, σε αύξηση τουλάχιστον κατά 20 % των
ΤΑC πέραν των 75 000 τόνων.

Αρθρο 9

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργάζο
νται, είτε άμεσα είτε στα πλαίσια διεθνών οργανισμών,
για να εξασφαλίζουν καταλλήλως τη διαχείριση και τη
διατήρηση των αποθεμάτων τα οποία παρουσιάζουν κοι
νό ενδιαφέρον, καθώς και για να διευκολύνουν τις ανα
γκαίες επιστημονικές έρευνες .

Άρθρο 6

Σε αντάλλαγμα των δυνατοτήτων αλιείας που ασκού
νται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα
χορηγεί στη Γροιλανδία χρηματική αντιστάθμιση που
καθορίζεται στα πρωτόκολλα που αναφέρονται στο άρ
θρο 2 παράγραφος 1 .

Άρθρο 10

Σε περίπτωση ουσιαστικής επιδείνωσης της κατάστασης
ενός των συμβαλλομένων μερών, η οποία έχει προκληθεί
από σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέ
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πονται στην παρούσα συμφωνία εκ μέρους του άλλου
συμβαλλομένου μέρους, τα μέρη προβαίνουν γρήγορα σε
διαβουλεύσεις για να αποκαταστήσουν την ισορροπία
στις αλιευτικές τους σχέσεις. Στο μέτρο που δεν βρίσκε
ται ικανοποιητική λύση μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
μηνών, το συμβαλλόμενο μέρος που αισθάνεται ζημιω
μένο μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της συμφω
νίας.

Άρθρο 11

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει
ούτε προδικάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη θέση του
ενός ή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά
κάθε θέμα σχετικό με το δίκαιο της θάλασσας.

Αριθ . L 29/ 11

γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαί
ων για το σκοπό αυτό διαδικασιών.
Άρθρο 14

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις
σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή και την καλή λειτουρ
γία της παρούσας συμφωνίας και των πρωτοκόλλων που
έχουν συναφθεί για την εφαρμογή της καθώς και, σε
εύθετο χρόνο, πριν από την ημερομηνία λήξης της
ισχύος των πρωτοκόλλων αυτών, σε διαβουλεύσεις για
τον καθορισμό του αλιευτικού καθεστώτος για την επό
μενη περίοδο .
Άρθρο 15

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη στα
οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη , αφενός,
και, αφετέρου, στη Γροιλανδία .

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο δέκα
ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Εάν
δεν τεθεί τέλος στην ισχύ της συμφωνίας εκ μέρους ενός
των μερών, με καταγγελία που κοινοποιείται τουλάχι
στον εννέα μήνες πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου,
συνεχίζει να ισχύει για περίοδο έξι ετών, υπό τον όρο ότι
δεν έχει κοινοποιηθεί καταγγελία τουλάχιστον εννέα
μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου .

Αρθρο 13

Αρθρο 16

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση
των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των όσον αφορά τη Γροιλανδία . Τα συμβαλλόμενα μέρη

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα
στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική ελληνική ,
ιταλική και ολλανδική γλώσσα , και όλα τα κείμενα
είναι εξίσου αυθεντικά .

Αρθρο 12

Udfærdiget i Bruxelles , den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs .
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα.

Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and
eighty-four.
Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .
Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.
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For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

For den danske regering og det grønlandske landsstyre

Für die Regierung Dänemarks und die örtliche Regierung Grönlands
Για την κυβέρνηση την Δανίας και την τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας
For the Government of Denmark and the local Government of Greenland

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Per il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia
Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 224/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Ιανουαρίου 1985

σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τους όρους αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής
κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 223 /85 του Συμβουλίου της
29ης Ιανουαρίου 1985 για τη σύναψη της συμφωνίας
αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της
τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου 0), και
ιδίως το άρθρο 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο για τους όρους αλιείας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της
κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της
Γροιλανδίας, αφετέρου, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοι
νότητας .
Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στον
παρόντα κανονισμό .

Αρθρο 2

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας οτι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας
να εγκρίνει το πρωτόκολλο για τους όρους αλιείας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφε
νός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής
κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου, που υπογράφη
κε στις Βρυξέλλες στις 13 Μαρτίου 1984,

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στη γνωστοποίη
ση που προβλέπεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου.
Αρθρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση
των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των όσον αφορά τη Γροιλανδία .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1985 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
G. ΑΝDRΕΟΤΤΙ

(') Βλεπε σ . 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ αριθ . C 172 της 2. 7 . 1984, σ . 83 .
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

για τους όρους αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της
κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας,
αφετέρου ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

1 . Το παρόν πρωτόκολλο καλύπτει τις αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1989 .

2. Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συμφωνίας καθορίζονται στα ακόλου
θα επίπεδα για κάθε έτος:
(τόνοι)
Δυτικά αποθέματα
(ΝΑFΟ 0/ 1 )

Ανατολικά αποθέματα
(ΙCΕS : XIV/V)

12 000

11 500

Σεβαστός

5 500

57 820

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

1 850

3 750

Γάδος

Ιππόγλωσσα

200

Γαρίδες

1 300

Γατόψαρο

2 000

Προσφυγάκι

—

—

3 050
—

30 000

3 . Πέρα από τις προσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η Γροιλανδία συνεισφέ
ρει, κάθε έτος, στην επίτευξη ισορροπίας όσον αφορά τις αμοιβαίες δυνατότητες αλιείας
μεταξύ της Κοινότητας και των νήσων Φερόε σύμφωνα με τη συμφωνία τους αλιείας για τα
ακόλουθα είδη και ποσότητες :
(τόνοι)
Δυτικά αποθέματα
(ΝΑFΟ 0/ 1 )

Ανατολικά αποθέματα
(ΙCΕS : XIV/V)

Γαρίδες

475

675

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

150

150

Σεβαστός
Καπελάν

—

—

500
10 000
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Άρθρο 2

Οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 πρώτο εδάφιο της συμφωνίας καθορίζονται στα
ακόλουθα επίπεδα για κάθε έτος:
Αυτικά αποθέματα
(ΝΑFΟ 0/ 1 )

Ανατολικά αποθέματα
(ΙCΕS : XIV/V)

50 000 τόνοι

2 250 τόνοι

Σεβαστός

2 500 τόνοι

5 000 τόνοι

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

4 700 τόνοι

"

Γάδος

Γ

Γαρίδες

23 000 τόνοι για το πρώτο
έτος εφαρμογής του πρωτο

1 000 τόνοι για το πρώτο
έτος εφαρμογής του πρωτο

κόλλου

κόλλου

24 000 τόνοι για το δεύτερο
έτος εφαρμογής του πρωτο

1 300 τόνοι για το δεύτερο
έτος εφαρμογής του πρωτο

κόλλου

κόλλου

25 000 τόνοι από το τρίτο
έτος εφαρμογής του πρωτο

1 500 τόνοι από το τρίτο
έτος εφαρμογής του πρωτο

κόλλου

κόλλου

Γατόψαρο

4 000 τόνοι

—

Αρθρο 3

1 . Η χρηματική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 6 της συμφωνίας καθορίζεται,
κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, σε 26 500 000 ΕCU πληρωτέα, κάθε
έτος, στην αρχή της αλιευτικής περιόδου.

2. Η αντιστάθμιση αυτή προσαρμόζεται στη διάρκεια κάθε έτους κατ' αναλογία, υπολογιζό
μενη με βάση ισοδύναμο γάδου, των συμπληρωματικών ποσοστώσεων που παραχωρούνται
στην Κοινότητα δυνάμει του άρθρου 8 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

Η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο μπορεί να
επιφέρει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 7 και 10 της συμφωνίας, αντίστοιχη
μείωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3 του παρόντος πρωτοκόλ
λου .

Άρθρο 5

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συνθήκης
για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά
τη Γροιλανδία . Τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των
αναγκαίων για το σκοπό αυτό διαδικασιών .
Άρθρο 6

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική , γαλλική , γερμανική ,
δανική , ελληνική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντι
κά .

Αριθ. L 29/ 16

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.
Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα .

Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and
eighty-four.

Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .
Fatto a Bruxelles , addì tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
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For den danske regering og det grønlandske landsstyre
Für die Regierung Dänemarks und die örtliche Regierung Grönlands
Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας
For the Government of Denmark and the local Government of Greenland

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland
Per il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia

Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland

Αριθ . L 29/ 17
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 225/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Ιανουαρίου 1985

που προβλέπει ορισμένα ειδικά μέτρα σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη
Γροιλανδία για την αλιεία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43 , καθώς και το
άρθρο 1 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου για το ιδιαίτε
ρο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία,
την πρόταση της Επιτροπής,

Αρθρο 1

Αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 2:

α) η προσαρμογή των υποχρεώσεων της Κοινότητας
δυνάμει των πρωτοκόλλων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της συμφωνίας αλιείας"
β) η αναστολή της συμφωνίας αλιείας που προβλέπεται
στο άρθρο 10*

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ο,
Εκτιμώντας:

ότι η συνθήκη για την τροποποίηση των συνθηκών για
την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη
Γροιλανδία θέτει τη Γροιλανδία υπό το καθεστώς σύνδε
σης των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που προβλέπε
ται στο τέταρτο μέρος της συνθήκης" ότι το άρθρο 1 του
πρωτοκόλλου για το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζε
ται στη Γροιλανδία , συνδέει τη μεταχείριση κατά την
εισαγωγή των αλιευτικών προϊόντων της Γροιλανδίας με
τις δυνατότητες πρόσβασης στις αλιευτικές ζώνες της
Γροιλανδίας που έχουν παραχωρηθεί στην Κοινότητα
δυνάμει της συμφωνίας αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης
της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδί
ας, αφετέρου, που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ . 223/85 (2)"

ότι η προσαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν αναλά
βει τα δύο μέρη και η αναστολή της συμφωνίας αλιείας
προβλέπονται στη συμφωνία αυτή και στα πρωτόκολλα
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 '
ότι πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διαδικασίες
για την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων αυτών,

γ) σε περίπτωση παρόμοιας αναστολής, κατάλληλα
μέτρα σχετικά με τη μεταχείριση κατά την εισαγωγή
των αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας.
Άρθρο 2

1 . Στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 1 , η Επι
τροπή , μετά από αίτηση κράτους μέλους ή με δική της
πρωτοβουλία , αποφασίζει τη λήψη των αναγκαίων μέ
τρων τα οποία ανακοινώνονται στα κράτη μέλη και
εφαρμόζονται αμέσως.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβού
λιο το μέτρο που έχει λάβει η Επιτροπή . Το Συμβούλιο
μπορεί, με ειδική πλειοψηφία , να τροποποιήσει ή να
ακυρώσει το εν λόγω μέτρο .
2. Τα μέτρα καταργούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία
της παραγράφου 1 , όταν αποκατασταθεί η ισορροπία με
τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στη συμφωνία αλι
είας.

Άρθρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση
των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των όσον αφορά τη Γροιλανδία .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1985 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
G. ΑΝDRΕΟΤΤΙ

0) ΕΕ αριθ. C 172 της 2. 7 . 1984, σ . 83 .
(2) Βλέπε σ . 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
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Ενημέρωση για την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση των
συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη Γροιλανδία (')

Αφου ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της συνθήκης για την
τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη
Γροιλανδία, η συνθήκη θα αρχίσει να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, την
1η Φεβρουαρίου 1985 .

(') Βλέπε σ . 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .

Ενημέρωση για την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος

— της συμφωνίας αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της
κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου 0 )
— του πρωτοκόλλου για τους όρους αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας,
αφετέρου (2)

Η κυβέρνηση της Δανίας, εξ ονόματος της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, και η
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα κοινοποίησαν, η μια στην άλλη , στις 15 Ιουνίου 1984 και
στις 30 Ιανουαρίου 1985 αντίστοιχα, την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών για την
έναρξη ισχύος της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου .
Η συμφωνία και το πρωτόκολλο αρχίζουν, συνεπώς, να ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 13
της συμφωνίας και με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου, την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της
συνθήκης για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
όσον αφορά τη Γροιλανδία (3), δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου 1985 .

(') Βλέπε σ . 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) Βλέπε σ . 13 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) Βλέπε σ . 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .

EUROPA ΤRΑΝSΡΟRΤ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1982

Η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το σύστημα παρα
κολούθησης της αγοράς των μεταφορών, που δημοσιεύθηκε με το γενικό τίτλο «Europa Τrans
port», περιέχει συνοπτική εξέταση των πρόσφατων εξελίξεων που σημειώθηκαν στην ενδοκοι
νοτική αγορά μεταφορών εμπορευμάτων. Η παρουσίαση της δημοσίευσης είναι ταξινομημένη
ανά τρόπο μεταφοράς και υπάρχουν ξεχωριστά κεφάλαια για τους τρεις τρόπους μεταφοράς
που καλύπτονται από το σύστημα, δηλαδή για τις οδικές, τις σιδηροδρομικές και τις εσωτε
ρικές πλωτές μεταφορές. Περιλαμβάνονται επίσης : γενική αξιολόγηση αγοράς σχετικά με την
εξέλιξη των διεθνών μεταφορών στην Κοινότητα, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της, καθώς
και ένα κεφάλαιο σχετικό με τα περιφερειακά κυκλοφοριακά ρεύματα.

1984 — 76 σσ.

Εκδίδεται στις εξής γλώσσες : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά.
ΙSΒΝ 92-825-4203-3

Αριθμός καταλόγου : CΒ -38-83-766-GR-C
Τιμή στο Λουξεμβούργο χωρίς ΦΠΑ : ΕCU 4,91

ΒFR 225

Δρχ 400

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
L-2985 Luxembourg

V3(ίC-ιηCCUΐη σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις έκτακτες διεθνείς οδικές μετα
φορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία
Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένας πρακτικός οδηγός προς χρήση των μεταφορικών εταιρειών και
η κατάρτισή του αποσκοπεί στο να βελτιώσει την κατανόηση και την εφαρμογή των διατά
ξεων που διέπουν τη λειτουργία των περισσότερων από τις έκτακτες διεθνείς οδικές γραμμές
μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν, στη Δυτική Ευρώπη.

Στο έγγραφο —που περιέχει ορισμένα πρακτικά παραδείγματα— γίνεται μια συγκριτική ανά
λυση των καθεστώτων που διέπουν τις μεταφορές αυτές δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας,
αφενός, και των κανόνων που καθορίζονται στη συμφωνία έκτακτων διεθνών οδικών
γραμμών μεταφοράς επιβατών (ΑSΟR), αφετέρου.

1984 — 42 σσ. — 21,0 χ 29,7 αη

Εκδίδεται στις εξής γλώσσες : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά.
ΙSΒΝ 92-825-4443-5

Αριθμός καταλόγου : CΒ -40-84- 173-GR-C

Τιμή στο Λουξεμβούργο χωρίς ΦΠΑ : ΕCU 3,95

ΒFR 180

Δρχ 350

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
L-2985 LιιχCΐτώοUΓR

