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Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

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. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης 2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στις επιχειρήσεις που ασκούν
αλιευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με οιοδήποτε στάδιο των
αλυσίδων παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, διανομής και λιανικής πώλησης των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας οι έννομες συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης οι κανόνες της
κοινής αλιευτικής πολιτικής παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το
γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες4:

1

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

2

Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.

3

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

4

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά πτυχές που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως μεταξύ
άλλων η ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών (βλ. σχετικά την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους
- Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών»),
τα προσόντα ναυτικών (βλ. σχετικά την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους - Αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την
αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών») και ο εξοπλισμός πλοίων (βλ. σχετικά την
«Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ
στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων») (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

1.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τα αλιευτικά σκάφη που επιθυμούν να
ασκήσουν αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία
τρίτης χώρας υποχρεούνται να λάβουν άδεια αλιείας από την εν λόγω τρίτη χώρα.
Επιπλέον, τα αλιευτικά σκάφη που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων
χωρών υπόκεινται στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του οικείου
παράκτιου κράτους και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μέτρων
ελέγχου και επιβολής του νόμου από μέρους των αρχών του εν λόγω κράτους. Το κράτος
σημαίας είναι αρμόδιο να παρακολουθεί επιμελώς, μεταξύ άλλων και με συστήματα
χορήγησης άδειας, τις δραστηριότητες των σκαφών που φέρουν τη σημαία του όταν
αυτά δραστηριοποιούνται σε ύδατα τρίτων χωρών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι
εν λόγω δραστηριότητες δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων στα ύδατα
του παράκτιου κράτους και ότι συνάδουν με τους εφαρμοστέους κανόνες διατήρησης
του παράκτιου κράτους.
Εν προκειμένω, η πρόσβαση ενωσιακών σκαφών στα ύδατα τρίτης χώρας στο
πλαίσιο απευθείας αδειών που χορηγούνται από τις αρχές τρίτων χωρών εμπίπτει στη
διαδικασία χορήγησης άδειας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 σχετικά
με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων5. Στο πλαίσιο αυτό, υπό
τον όρο ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 4 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να
επιτρέπουν στα σκάφη τους να αλιεύουν βάσει τέτοιων απευθείας αδειών σύμφωνα με τη
διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 16 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403.
Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή,
η οποία έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη χορήγηση της άδειας αλιείας σύμφωνα με
το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται εν προκειμένω.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται στα ενωσιακά
αλιευτικά σκάφη που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Η πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα υπόκειται στη διαδικασία
χορήγησης άδειας που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403. Εν
προκειμένω, τα σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να ασκήσουν αλιευτικές δραστηριότητες
στα ενωσιακά ύδατα μόνον εάν διαθέτουν άδεια η οποία έχει χορηγηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 32 έως 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403
και υπό τον όρο ότι πληρούν τις άλλες απαιτήσεις του εν λόγω τίτλου, και ιδίως το
άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 του Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους
κανόνες για τα μέτρα ελέγχου και επιβολής όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες
αλιευτικών σκαφών με σημαία τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται στα αλιευτικά
σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικές
δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα6.
5

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

6

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ως «αλιευτικό σκάφος» νοείται
σκάφος οιουδήποτε μεγέθους που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική
εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών υποστήριξης, των σκαφών
2
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ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η πρόσβαση στους λιμένες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών
υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων πρώτης διάθεσης στο εμπόριο, και η εκφόρτωση
αλιευμάτων στους εν λόγω λιμένες από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της
ΕΕ διέπονται από τους κανόνες της τρίτης χώρας. Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα
ενωσιακά σκάφη που επιθυμούν να εκφορτώσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται
στους κανόνες που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η πρόσβαση στους λιμένες κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των
λιμενικών υπηρεσιών και της χρήσης των εγκαταστάσεων πρώτης διάθεσης στο εμπόριο,
καθώς και η πραγματοποίηση εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων στους εν λόγω λιμένες
απαγορεύονται για τα σκάφη που φέρουν σημαία τρίτης χώρας εκτός αν πληρούν τις
απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο II τμήμα I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1005/20087. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται
στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμούν να εκφορτώσουν στην Ένωση.
Τα ανωτέρω δεν θίγουν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας που
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και κινδύνου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

3.1. Κοινοποιήσεις κράτους σημαίας και πιστοποίηση αλιευμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, για να
εξαχθούν στην ΕΕ αλιευτικά προϊόντα τα οποία έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη
που φέρουν σημαία τρίτης χώρας, η Επιτροπή πρέπει να έχει λάβει κοινοποίηση από το
κράτος σημαίας. Από την ημερομηνία αποχώρησης, ο κανόνας αυτός ισχύει για το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα προϊόντα αλιείας8 επιτρέπεται να εισάγονται στην ΕΕ μόνον εφόσον συνοδεύονται
από πιστοποιητικό αλιευμάτων [άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1005/2008]. Το πιστοποιητικό αλιευμάτων πρέπει να είναι επικυρωμένο από το
Ηνωμένο Βασίλειο και να πιστοποιεί ότι τα σχετικά αλιεύματα αλιεύθηκαν σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τα ισχύοντα διεθνή μέτρα
διατήρησης και διαχείρισης. Το πιστοποιητικό αλιευμάτων πρέπει να είναι επικυρωμένο
από την αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου και, εφόσον απαιτείται, να συνοδεύεται
από άλλα έγγραφα τα οποία προβλέπονται από το σύστημα πιστοποίησης σε περίπτωση
έμμεσης εισαγωγής έπειτα από μεταφόρτωση, διαμετακόμιση ή μεταποίηση των
μεταποίησης ιχθύων, των σκαφών που επιδίδονται σε μεταφορτώσεις καθώς και των σκαφών
μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, εξαιρουμένων των σκαφών
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας, ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.

8

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ως «αλιευτικά προϊόντα» νοούνται τα
προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στο κεφάλαιο 03 και στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της
συνδυασμένης ονοματολογίας που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο, πλην των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού.
3

προϊόντων σε διαφορετική τρίτη χώρα [άρθρα 14 και 19 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1005/2008].
Η εξαγωγή αλιευμάτων που αλιεύθηκαν από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη προς το
Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκειται επίσης στο σύστημα πιστοποίησης αλιευμάτων, εάν το
Ηνωμένο Βασίλειο πιστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κοινοποίηση, ότι
διαθέτει κατάλληλο σύστημα εφαρμογής, ελέγχου και επιβολής, και ότι οι δημόσιες
αρχές του είναι εξουσιοδοτημένες να επαληθεύουν τα πιστοποιητικά [άρθρα 15 και 20
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008].
3.2. Απαιτήσεις ενημέρωσης των καταναλωτών, επισήμανσης και εμπορίας
Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ
υπόκεινται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις εμπορίας, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1379/20139 και περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις ενημέρωσης των
καταναλωτών [κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013] και προδιαγραφές
εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [κεφάλαιο III του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013]. Στους κανόνες περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση πώλησης
ιχθύων κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης για άμεση κατανάλωση από
τον άνθρωπο.
Εκτός από αυτές τις ειδικές τομεακές απαιτήσεις για την εισαγωγή και την εξαγωγή
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν και οι οριζόντιες απαιτήσεις της
νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα10.
Οι εν λόγω κανόνες, είτε είναι τομεακοί είτε οριζόντιοι, ισχύουν για όλα τα τρόφιμα που
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής τους.
Όσον αφορά τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις
αρχές και τους φορείς ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ισχύουν πλέον για τα
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης11.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν
συσταθεί δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και οι
διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 11 του ίδιου
κανονισμού μπορούν να λειτουργούν στο εσωτερικό της Ένωσης και να εκπληρώνουν τα
καθήκοντα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο μόνον εάν είναι αναγνωρισμένες
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το κεφάλαιο II τμήμα II του εν λόγω κανονισμού. Από
την ημερομηνία αποχώρησης, οι οργανώσεις παραγωγών και οι διεπαγγελματικές
οργανώσεις που είναι αναγνωρισμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του κανονισμού
9

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.
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Βλ. την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους – Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και
νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα» (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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Για λεπτομέρειες, βλ. την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους – Αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου και νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα» (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_en).
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(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 δεν θα θεωρούνται πλέον επαγγελματικές οργανώσεις βάσει του
ενωσιακού δικαίου.
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