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BILAGA
Direktiv för förhandlingarna om ett fiskeavtal med Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland och Konungariket Norge
I.

I. ALLMÄN BAKGRUND OCH SYFTE MED FISKEAVTALET
Sedan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade
kungariket) har utträtt ur Europeiska unionen kan ett antal fiskbestånd i Nordsjön
inte längre betraktas som bestånd som endast delas bilateralt mellan Europeiska
unionen och Konungariket Norge. Dessa bestånd förekommer i unionens vatten och i
vatten under Förenade kungarikets och Konungariket Norges överhöghet och
jurisdiktion.
I enlighet med artikel 63.1 i Förenta nationernas havsrättskonvention1 bör Europeiska
unionen, Förenade kungariket och Konungariket Norge komma överens om
nödvändiga åtgärder för att samordna och säkerställa att dessa bestånd i Nordsjön
bevaras och utvecklas.
Europeiska unionen strävar i detta syfte efter att ingå ett fiskeavtal (nedan kallat
avtalet) med Förenade kungariket och Konungariket Norge.

II.

INNEHÅLL I FISKEAVTALET

1.

I avtalet bör en ram fastställas för förvaltningen av gemensamma fiskbestånd samt
villkoren för tillträde till vatten och resurser. Det bör säkra ett fortsatt ansvarsfullt
fiske som säkerställer ett långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av marina
biologiska resurser, i enlighet med relevanta principer i internationell rätt.

2.

Bestämmelserna om fiske bör omfatta samarbete om utveckling av åtgärder för
hållbart nyttjande och bevarande av resurser, däribland undvikande av utkast.
Åtgärderna bör vara icke-diskriminerande och följa en vetenskapligt baserad metod
som är anpassad till målet att uppnå maximal hållbar avkastning för de berörda
bestånden. Avtalet bör innehålla bestämmelser om samarbete i fråga om kontroll och
tillsyn, datainhämtning och vetenskaplig rådgivning.

3.

Avtalet bör innehålla arrangemang för att upprätthålla unionens fiskeverksamhet och
undvika ekonomiska störningar av avtalsparternas fiskeverksamhet.

4.

Bestämmelserna i avtalet bör upprätthålla befintliga villkor för ömsesidigt tillträde
och kvotandelar, med utgångspunkt i unionsflottans sedvanliga verksamhet i enlighet
med ramavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge2, och
därigenom

1.

upprätthålla fortsatt ömsesidigt tillträde för unionens, Förenade kungarikets och
Konungariket Norges fartyg till unionens, Förenade kungarikets och Konungariket
Norges vatten,

2.

upprätthålla stabila kvotandelar, som endast kan justeras med de direkt berörda
parternas samtycke,
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Förenta nationernas havsrättskonvention, EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.
EGT L 226, 29.8.1980, s. 47.
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3.

inbegripa villkor för överföring och utbyte av kvoter och för fastställande av årliga
eller fleråriga totala tillåtna fångstmängder eller begränsningar av fiskeansträngningen på grundval av långsiktiga förvaltningsstrategier,

4.

organisera villkoren för erhållande av fisketillstånd och de bestämmelser som
säkerställer likabehandling och efterlevnad, inbegripet gemensam kontroll- och
inspektionsverksamhet,

5.

inrätta en lämplig institutionell ram för samarbete om bevarande och förvaltning av
de gemensamma fiskbestånden.

6.

Avtalet bör ingås i läglig tid så att det kan användas för att fastställa fiskemöjligheter
för det första året efter det att övergångsperioden enligt utträdesavtalet löper ut.
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