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thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh
(6.3.2019)

Tá an Coimisiún ag obair i dtreo tharraingt siar rianúil na Ríochta Aontaithe (RA). I gcás ina nglacfar 
leis an gcomhaontú um tharraingt siar, beidh idirthréimhse ann a mhairfidh go dtí mí na Nollag 2020 
ar a laghad, agus leanfar de na gníomhaíochtaí iascaireachta faoi mar atá siad inniu dá réir sin.

I gcás Brexit gan mhargadh, is éard a bheidh sa Ríocht Aontaithe stát cósta neamhspleách, agus dá 
bhrí sin ní bheidh rochtain uathoibríoch ar uiscí na Ríochta Aontaithe ag aon soitheach de chuid an 
Aontais. Maidir leis an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, is bunaithe ar 
an dlí idirnáisiúnta a bheidh sé, ach féach go mbeidh tionchar ag an mbeartas iascaigh a thionscnóidh 
an Ríocht Aontaithe amach anseo ar an gcaidreamh céanna, agus níl dóthain faisnéise ann faoi sin 
um an dtaca seo.

An 23 Eanáir 2019, ghlac an Coimisiún dhá thogra reachtacha ar mhaithe leis an tionchar mór a 
d'imreodh tarraingt siar gan chomhaontú ar iascach an Aontais a mhaolú. Is é is aidhm do na tograí 
sin go dtabharfar cúiteamh d'iascairí agus d'oibreoirí faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh i gcás 
ina scoirfear go sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta mar thoradh ar an tarraingt siar1 agus is 
é is aidhm dóibh freisin creat iomchuí dlí a chruthú ionas gur féidir leanúint den rochtain iascaireachta 
chómhalartach atá ag soithí an Aontais agus ag soithí na Ríochta Aontaithe ar uiscí a chéile2.

Maidir leis an mbaol go gcuirfí iarrachtaí iascaireachta as a n-áit, leanfaidh an iascaireacht in uiscí an 
Aontais de bheith faoi cheangal ag téarmaí an Chomhbheartais Iascaigh, deiseanna iascaireachta 
agus rialacha maidir le rochtain agus rialú san áireamh. Ní foláir aon chóras iarrachta is infheidhme a 
urramú agus cuirfear de cheangal ar shealbhóirí cuótaí fanacht laistigh den chuid sin de limistéar na 
Gabhála Iomláine Incheadaithe a bhaineann leis an Aontas (dronuilleog CITM3), áit a bhfuil cearta 
cuótaí acu. Tá rún daingean ag an gCoimisiún a bheith ag obair i gcomhar leis na Ballstáit chun a 
chinntiú go mbeidh freagairt chomhordaithe ann i gcás “Brexit crua”.

Tá fógraí eisithe ag an gCoimisiún do pháirtithe leasmhara4 chun na himpleachtaí ó thaobh an dlí de 
d'oibreoirí san earnáil a leagan amach i gcás ina bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach 
gan chomhaontú.

1 COM(2019) 48 final - https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-48-final_en.pdf
2 COM(2019) 49 final - https://ec.europa.eu/info/files/european-maritime-and-fisheries-fund_en
3 An Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara
4 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ga


