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Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή
συνεργασία στον τομέα της αλιείας. Η εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής (ΚΑλΠ) αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι το νομικό της πλαίσιο εκτείνεται
πέραν των σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τους
στόχους της ΚΑλΠ και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, η ΕΕ συμμετέχει σε
πολυάριθμες πολυμερείς συμφωνίες και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της
αλιείας (ΠΟΔΑ), καθώς και σε 30 διμερείς αλιευτικές συμφωνίες.

Νομική βάση

Τα άρθρα 38 έως 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Οι διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της αλιείας κυρώνονται από το Συμβούλιο κατόπιν
έγκρισης από το Κοινοβούλιο (άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ).

Ιστορικό

Οι διμερείς και πολυμερείς αλιευτικές συμφωνίες κατέστησαν αναγκαίες μετά τη
θέσπιση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) στα μέσα της δεκαετίας του 1970.
Το 1982, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1994. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνταγμα
για τους ωκεανούς, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των παράκτιων κρατών να ελέγχουν
τα αλιευτικά αποθέματα σε παρακείμενα ύδατα. Μολονότι οι ΑΟΖ καλύπτουν μόλις το
35% της συνολικής επιφάνειας των θαλασσών περιέχουν το 90% των παγκόσμιων
ιχθυαποθεμάτων. Η UNCLOS δεν διέπει μόνο τις ΑΟΖ αλλά και την ανοικτή θάλασσα.
Ενθαρρύνει τα κράτη να συνεργάζονται για τη διατήρηση και τη διαχείριση των
έμβιων θαλάσσιων πόρων στην ανοικτή θάλασσα μέσω της σύστασης περιφερειακών
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τα κράτη
με στόλους υπερπόντιας αλιείας να συνάψουν διεθνείς συμφωνίες ή/και άλλους
διακανονισμούς, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, είτε
στις ΑΟΖ τρίτων χωρών είτε στην ανοικτή θάλασσα που καλύπτεται από μια ΠΟΔΑ.
Ωστόσο, μόλις το 2013 ενσωματώθηκε στην ΚAλΠ η εξωτερική διάσταση της αλιείας
ως ένας εκ των πυλώνων της πολιτικής αλιείας μέσω στης έγκρισης του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ
του 2013 άλλαξε τα δεδομένα καθώς έθεσε ως προτεραιότητα τη βιώσιμη και υπεύθυνη
αλιεία έναντι των προηγούμενων στόχων της διατήρησης της παρουσίας των στόλων
της Ένωσης σε εξωτερικά ύδατα και της διασφάλισης του εφοδιασμού της αγοράς. Η
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ΕΕ έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας στη διεθνή διαχείριση της αλιείας αλλά και
σημαντική αλιευτική δύναμη, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά θαλασσινών στον
κόσμο καλύπτοντας το ήμισυ της κατανάλωσης της μέσω εισαγωγών και πάνω από το
ένα πέμπτο μέσω των αλιευμάτων του αλιευτικού στόλου της ΕΕ εκτός των περιοχών
της Ένωσης.

Στόχοι

Η εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ ορίζει ένα νομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των
ευρωπαϊκών αλιευτικών σκαφών πέρα από τα ύδατα της ΕΕ. Οι στόχοι της εξωτερικής
διάστασης της ΚΑλΠ και κατ’ επέκταση των διεθνών σχέσεων όσον αφορά την αλιεία
είναι:
— να στηρίζουν ενεργά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης

και γνωμοδότησης·

— να βελτιώνουν τη συνοχή των πρωτοβουλιών της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το
περιβάλλον, το εμπόριο και την ανάπτυξη και να ενισχύουν τη συνοχή των μέτρων
που λαμβάνονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας ή της επιστημονικής,
τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας·

— να συμβάλλουν σε βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες που είναι οικονομικά
βιώσιμες και να προωθούν την απασχόληση εντός της Ένωσης·

— να μεριμνούν ώστε οι αλιευτικές δραστηριότητες της Ένωσης εκτός των υδάτων
της να βασίζονται στις ίδιες αρχές και πρότυπα με την ισχύουσα νομοθεσία της
Ένωσης στον τομέα της ΚΑλΠ και να προωθούν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού
μεταξύ των οικονομικών φορέων της Ένωσης και των οικονομικών φορέων τρίτων
χωρών·

— να προωθούν και να στηρίζουν, σε όλα τα διεθνή πλαίσια, τις δράσεις που είναι
αναγκαίες για την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας·

— να προωθούν την καθιέρωση και ενίσχυση επιτροπών συμμόρφωσης των
ΠΟΔΑ, περιοδικών ανεξάρτητων αξιολογήσεων των επιδόσεων και κατάλληλων
διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αποτελεσματικών και
αποτρεπτικών κυρώσεων που πρέπει να επιβάλλονται κατά τρόπο διαφανή και
αμερόληπτο.

Επιτεύγματα

Α. Διμερείς συμφωνίες αλιείας
1. Συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας
Οι συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) είναι διεθνείς συμφωνίες που
συνάπτει η ΕΕ με ορισμένες τρίτες χώρες προκειμένου να έχει πρόσβαση στην
αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) τους ώστε να αλιεύει με βιώσιμο τρόπο τα
πλεονασματικά αποθέματα των επιτρεπόμενων αλιευμάτων σε ένα νομικά ρυθμιζόμενο
περιβάλλον. Ο προσδιορισμός των εν λόγω πλεονασματικών αποθεμάτων πρέπει
να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, στις σχετικές
ανταλλαγές πληροφοριών και στη διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη
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εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων (3.3.2). Οι συμφωνίες θα πρέπει να
είναι αμοιβαία επωφελείς για την ΕΕ και την εκάστοτε τρίτη χώρα. Ως εκ τούτου, ως
αντάλλαγμα για τα αλιευτικά δικαιώματα, η ΕΕ στηρίζει οικονομικά χώρες εταίρους με τις
οποίες έχει συνάψει ΣΣΒΑ, μεταξύ άλλων καταβάλλοντας εισφορές για τα δικαιώματα
πρόσβασης και τη στήριξη του τομέα. Οι οικονομικές αποζημιώσεις στο πλαίσιο των
εν λόγω συμφωνιών έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας εξαιρετικά
ποιοτικής διαχείρισης του τομέα στις χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Σκοπός τους
είναι να διασφαλίσουν, συγκεκριμένα, την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, την
εποπτεία και τη θέσπιση μέτρων ελέγχου και επιτήρησης. Τέλος, η βοήθεια της Ένωσης
αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στήριξη των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων
των χωρών εταίρων, συμβάλλοντας στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων για
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση, καθώς και στην ανάπτυξη πιο
βιώσιμων πολιτικών αλιείας στα αντίστοιχα κράτη.
Όλες οι ΣΣΒΑ αποτελούνται από μια αλιευτική συμφωνία, η οποία θεσπίζει το νομικό
πλαίσιο, και ένα πρωτόκολλο που καθορίζει τους όρους της συμφωνίας. Πρόσφατα,
μια ρήτρα σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων έχει συμπεριληφθεί σε όλα τα πρωτόκολλα ως ουσιαστικό στοιχείο αυτών
των συμφωνιών. Υπάρχουν δύο είδη ΣΣΒΑ: «συμφωνίες για τον τόνο», που επιτρέπουν
την αλιεία άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων, όπως τονοειδών και συναφών ειδών,
και οι «μικτές συμφωνίες», οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα αλιευτικών
αποθεμάτων. Επί του παρόντος έχουν τεθεί σε ισχύ δώδεκα ΣΣΒΑ: οχτώ «συμφωνίες
για τον τόνο» με το Πράσινο Ακρωτήριο, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Γκάμπια, τη
Λιβερία, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τις Νήσους Κουκ, τον Μαυρίκιο και τη Σενεγάλη
καθώς και τέσσερις «μικτές συμφωνίες» με τη Γροιλανδία, τη Γουινέα Μπισάου,
το Μαρόκο και τη Μαυριτανία. Υπάρχουν και άλλες επτά ΣΣΒΑ, οι αποκαλούμενες
«αδρανείς συμφωνίες»: πρόκειται για «συμφωνίες για τον τόνο» με την Ισημερινή
Γουινέα, τη Γκαμπόν, το Κιριμπάτι, τη Μαδαγασκάρη, τη Μικρονησία, τη Μοζαμβίκη, τη
Σενεγάλη και τις Σεϋχέλλες που έχουν υιοθετήσει μια ΣΣΒΑ για την οποία όμως δεν έχει
τεθεί σε ισχύ το σχετικό πρωτόκολλο. Ως εκ τούτου, τα σκάφη της ΕΕ δεν επιτρέπεται
να αλιεύουν στα ύδατα δικαιοδοσίας αυτών των χωρών.
2. Συμφωνίες αμοιβαιότητας
Οι συμφωνίες αμοιβαιότητας είναι επίσης γνωστές με τον όρο «συμφωνίες με
τις βόρειες χώρες». Οι συμφωνίες αυτές συνδέονται με τη Βόρεια Θάλασσα και
τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και αφορούν την ανταλλαγή δυνατοτήτων αλιείας
μεταξύ των στόλων της ΕΕ και τρίτων χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία και Φερόες
Νήσοι), με αποτέλεσμα πολλά από τα κοινά αποθέματα να υπόκεινται σε κοινή
διαχείριση. Η βάση αναφοράς, η οποία εγγυάται ισότιμη ανταλλαγή, είναι «το ισοδύναμο
γάδου» (σύμφωνα με την οποία ένας τόνος γάδου ισοδυναμεί με x τόνους άλλου
είδους, που αποτελεί αντικείμενο της ανταλλαγής). Αυτές οι συμφωνίες αφορούν
κυρίως τα «βιομηχανικά» είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή
ιχθυαλεύρων και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% των εκφορτώσεων· το
κυριότερο είδος από άποψη αξίας είναι ο γάδος. Η Δανία, με 82% των αλιευμάτων, είναι
ο μεγαλύτερος παραγωγός. Η συμφωνία με τη Νορβηγία αντιπροσωπεύει περισσότερο
από το 70% των ποσοστώσεων που χορηγούνται στην ΕΕ. Η συμφωνία με την Ισλανδία
είναι «αδρανής» επί του παρόντος.
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Στις 8 Ιανουαρίου 2021, η ΕΕ και η Γροιλανδία ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις
για τη σύναψη ΣΣΒΑ και την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου που θα ενισχύσουν τη
συνεργασία τους στον τομέα της αλιείας. Πρόκειται για τη μοναδική μικτή ΣΣΒΑ στον
Βόρειο Ατλαντικό και την τρίτη σημαντικότερη συμφωνία για την ΕΕ από οικονομική
άποψη.
3. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου
Το Ηνωμένο Βασίλειο και τη ΕΕ σύναψαν μια συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας
(ΣΕΣ), που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η συνεργασία στο
πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας περιλαμβάνει και τον τομέα της
αλιείας (πέμπτος τομέας της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας: αλιεία). Αμφότερα
τα συμβαλλόμενα μέρη θα ασκούν δικαιώματα παράκτιων κρατών όσον αφορά την
εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων
πόρων στα ύδατά τους. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αμφότερα τα συμβαλλόμενα
μέρη συμφώνησαν να παραχωρήσουν πλήρη πρόσβαση στα εκατέρωθεν ύδατα για τη
μεταβατική περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2026, ώστε να επιτραπεί στα σκάφη αλλήλων να
αλιεύουν στις αντίστοιχες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους (12-200 ναυτικά μίλια)
ορισμένα αποθέματα για τα οποία έχει καθοριστεί όρια αλιευμάτων ανά είδος (TAC),
καθώς και αποθέματα εκτός ποσόστωσης.
4. Δημοσιονομική κάλυψη
Ο προϋπολογισμός για τις συμφωνίες αλιείας αυξήθηκε από 5 εκατομμύρια EUR
το 1981 σε σχεδόν 300 εκατομμύρια EUR το 1997 (σχεδόν το 30% των πόρων
που διατίθενται στον τομέα της αλιείας). Το 2020, χορηγήθηκαν 142,6 εκατομμύρια
EUR σε ΣΣΒΑ, αντιστοιχώντας στο 12 % του προϋπολογισμού της ΚΑλΠ. Επί του
παρόντος, η σημαντικότερη συμφωνία από άποψη χρηματοδοτικής αντιστάθμισης και
δικαιωμάτων πρόσβασης είναι εκείνη με τη Μαυριτανία, με τη διάθεση κονδυλίων
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 61,63 εκατομμυρίων EUR, η οποία παρέχει
πρόσβαση σε περίπου 98 σκάφη της ΕΕ.
Β. Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας
Οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) είναι διεθνείς οργανισμοί
που απαρτίζονται από χώρες που έχουν αλιευτικά συμφέροντα σε περιοχές ανοικτής
θάλασσας. Η ΕΕ συμμετέχει ενεργά σε πολλές ΠΟΔΑ, όπου υποστηρίζει μέτρα
διατήρησης και διαχείρισης ενώ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την έρευνα και
για άλλα υποστηρικτικά μέτρα. Στόχος αυτών των συμφωνιών είναι η ενίσχυση
της περιφερειακής συνεργασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η
βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας και των
αλληλεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι επιδιώκουν και
την αποτροπή της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (3.3.3). Η μορφή
των ΠΟΔΑ ποικίλλει. Ορισμένες συστάθηκαν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Τροφίμων
και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και άλλες είναι ανεξάρτητες. Ορισμένες
διαχειρίζονται βιολογικούς πόρους σε μια συγκεκριμένη ζώνη, ενώ άλλες εστιάζουν στα
αποθέματα ενός είδους ή σε ομάδες ειδών. Άλλες αφορούν μόνο την ανοικτή θάλασσα
ή μόνο τις ΑΟΖ ή και τα δύο. Όταν η Επιτροπή προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με
ΠΟΔΑ, αναλαμβάνει διττή δράση: συμμετέχει στην οργάνωση είτε ως συμβαλλόμενο
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μέρος είτε ως παρατηρητής· θεσπίζει κανονισμούς οι οποίοι εντάσσουν στο ενωσιακό
δίκαιο τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εγκρίνει οι οργανώσεις.
Οι ΠΟΔΑ δραστηριοποιούνται επίσης ιδιαίτερα στη θέσπιση μέτρων για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως η έγκριση
συστημάτων κοινής επιθεώρησης στην Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού
Ατλαντικού (NEAFC), την Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) και
την Επιτροπή για τη Διατήρηση της Θαλάσσιας Χλωρίδας και Πανίδας της Ανταρκτικής
(CCMALR), η οποία είναι οργανισμός για τη διατήρηση των ειδών. Η ΕΕ, επί του
παρόντος, διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε έξι ΠΟΔΑ τόνου και σε 11 ΠΟΔΑ μη τόνου.
Συμμετέχει επίσης σε δύο ΠΟΔΑ που έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό ρόλο και
δεν συμμετέχουν επ’ ουδενί στη διαχείριση της αλιείας: στην WECAFC (Επιτροπή για
την Αλιεία για τον κεντροδυτικό Ατλαντικό ) και στην CECAF (Επιτροπή Αλιείας του
Κεντροανατολικού Ατλαντικού).
Γ. Διεθνές σύστημα διαχείρισης της αλιείας
Χρησιμοποιούνται διεθνείς συμβάσεις και άλλες συμφωνίες προκειμένου να επικρατεί
έννομη τάξη στις θάλασσες και τους ωκεανούς και να προάγεται η χρήση τους για
ειρηνικούς σκοπούς, η δίκαιη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων τους, η
διατήρηση των έμβιων πόρων τους, και η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της UNCLOS και έχουν επίσης
συνεργαστεί για την ανάπτυξη άλλων μέσων, με στόχο την περαιτέρω εφαρμογή της
βιώσιμης αλιείας. Η συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA)
αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς ένα κοινό διεθνές σύστημα διαχείρισης της αλιείας.
Θεσπίστηκε στο πλαίσιο της UNCLOS το 1995 και τέθηκε σε ισχύ το 2001. Η UNFSA
αποσκοπεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των
αλληλεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων.
Η ΕΕ αποτελεί επίσης συνεργαζόμενο εταίρο του FAO. Υπό την αιγίδα του FAO,
εγκρίθηκε η συμφωνία για την τήρηση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, το 1993,
καθώς και ο κώδικας δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία, το 1995. Τα τελευταία
χρόνια, ο FAO έχει καταρτίσει διεθνή σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση σημαντικών
ελλείψεων στη διεθνή προστασία των θαλάσσιων περιοχών, ιδίως όσον αφορά την
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, των τυχαίων συλλήψεων θαλάσσιων πτηνών με
παραγάδια στο πλαίσιο της αλιείας με παραγάδια, καθώς και για την προστασία και τη
διαχείριση του πληθυσμού των καρχαριών.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τη σύναψη διεθνών αλιευτικών συμφωνιών απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και εμπεριστατωμένα για
οποιαδήποτε απόφαση η οποία αφορά την προσωρινή εφαρμογή ή την αναστολή
συμφωνιών. Το Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένως τη σημασία που έχουν οι
διεθνείς συμφωνίες αλιείας όσον αφορά τον εφοδιασμό της ΕΕ με αλιεύματα, για
τις περιφέρειες της ΕΕ που εξαρτώνται περισσότερο από την αλιεία και για την
απασχόληση στον κλάδο. Ακόμα, έχει εξετάσει το ζήτημα της συνεκτικότητας αυτών
των συμφωνιών με τις λοιπές εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ (περιβάλλον και αναπτυξιακή
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συνεργασία). Έχει επίσης ταχθεί υπέρ της εξάλειψης του φαινομένου της σημαίας
ευκαιρίας και έχει καταδικάσει την αυξανόμενη τάση της σύναψης ιδιωτικών συμφωνιών
που δεν ελέγχονται από τις αρχές της ΕΕ.
Στις 12 Απριλίου 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη θέσπιση
κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή της εξωτερικής διάστασης της ΚΑλΠ,
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αλιείας[1]. Το εν λόγω ψήφισμα τόνισε τη
σημασία του να διασφαλιστεί η συνοχή ανάμεσα στην αλιεία, την περιβαλλοντική και
την εμπορική πολιτική και την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανάγκη να διασφαλίζουν
οι ΣΣΒΑ την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων θαλάσσιας αλιείας.
Στις 16 Μαρτίου 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με μια ολοκληρωμένη
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική[2], στο οποίο υποστηρίζει την
ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών προστασίας της Αρκτικής και την προστασία της
διεθνούς θαλάσσιας περιοχής γύρω από τον Βόρειο Πόλο, πέρα από τις ΑΟΖ των
παράκτιων κρατών.
Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο εγκρίνεται
η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας
στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό[3].
Στις 25 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον
κανονισμό (ΕΕ) 2019/498 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[4]. Ο εν λόγω κανονισμός αποτέλεσε μέρος των μέτρων
έκτακτης ανάγκης που εγκρίθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του
Ηνωμένου Βασιλείου. Βάσει του συγκεκριμένου κανονισμού εκδόθηκαν άδειες αλιείας
έως το τέλος του 2019. Στις 24 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1797 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[5]. Με την έγκριση του
εν λόγω κανονισμού, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για όλα τα μέτρα που αφορούν
αλιευτικές δραστηριότητες παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Στις 26 Μαρτίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή
Αλιείας για τη Μεσόγειο)[6].
Στις 12 Φεβρουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την
προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το

[1] ΕΕ C 58, της 15.2.2018, σ. 93..
[2]ΕΕ C 263. της 25.7.2018, σ. 136.
[3]ΕΕ C 449, της 23.12.2020, σ. 196.
[4]ΕΕ L 85 I, της 27.3.2019, σ. 25.
[5]ΕΕ L 279 I, της 31.10.2019, σ. 7.
[6]ΕΕ C 108, της 26.3.2021, σ. 238.
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Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας[7]. Πραγματεύεται
ζητήματα σχετικά με την αλιεία τονίζοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης σε
ύδατα και λιμένες δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ζήτημα του ελεύθερου εμπορίου
και της πρόσβασης των αλιευτικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου στην αγορά
της ΕΕ.

Kristiina Milt
03/2022

[7]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0033.
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