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Aanbeveling voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
tot machtiging van de Commissie om namens de Europese Unie onderhandelingen te
openen met het oog op de sluiting van een visserijovereenkomst met het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en het Koninkrijk Noorwegen
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BIJLAGE
RICHTSNOEREN VOOR DE ONDERHANDELINGEN OVER EEN
VISSERIJOVEREENKOMST MET HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOTBRITTANNIË EN NOORD-IERLAND EN HET KONINKRIJK NOORWEGEN
I.

ALGEMENE CONTEXT EN DOEL VAN DE VISSERIJOVEREENKOMST
Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland (hierna het “Verenigd Koninkrijk” genoemd) uit de Europese Unie kunnen
sommige visbestanden in de Noordzee niet langer worden beschouwd als bestanden
die bilateraal tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen worden
gedeeld. Die bestanden komen voor in de wateren van de Unie en de wateren onder
de soevereiniteit of de jurisdictie van het Verenigd Koninkrijk en het Koninkrijk
Noorwegen.
Overeenkomstig artikel 63, lid 1, van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
het recht van de zee1 moeten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en het
Koninkrijk Noorwegen overeenstemming proberen te bereiken over de maatregelen
die nodig zijn om de instandhouding en ontwikkeling van de betrokken bestanden in
de Noordzee te coördineren en te waarborgen.
Met dat doel voor ogen streeft de Europese Unie ernaar een visserijovereenkomst
met het Verenigd Koninkrijk en het Koninkrijk Noorwegen (hierna “de
overeenkomst” genoemd) te sluiten.

II.

INHOUD VAN DE VISSERIJOVEREENKOMST

1.

In de overeenkomst moet een kader voor het beheer van de gedeelde visbestanden
worden vastgesteld, evenals de voorwaarden voor toegang tot de wateren en de
bestanden. De overeenkomst moet, in overeenstemming met de toepasselijke
beginselen van het internationaal recht, zorgen voor de voortzetting van een
verantwoorde visserij die de instandhouding op lange termijn en de duurzame
exploitatie van de biologische rijkdommen van de zee waarborgt.

2.

De bepalingen inzake visserij moeten onder meer betrekking hebben op
samenwerking bij de ontwikkeling van maatregelen voor de duurzame exploitatie en
instandhouding van de bestanden, inclusief het voorkomen van teruggooi. Die
maatregelen moeten niet-discriminerend zijn en gestoeld zijn op een
wetenschappelijk gefundeerde aanpak die tot doel heeft de maximale duurzame
opbrengst voor de betrokken bestanden te bereiken. De overeenkomst moet
bepalingen bevatten inzake samenwerking op het gebied van controle en handhaving,
gegevensverzameling en wetenschappelijk advies.

3.

In de overeenkomst moeten regelingen worden opgenomen om de visserijactiviteiten
van de Unie in stand te houden en economische ontwrichting van de
visserijactiviteiten van de partijen bij de overeenkomst te voorkomen.

4.

De bepalingen van de overeenkomst moeten de bestaande voorwaarden inzake
wederzijdse toegang en de bestaande quota-aandelen handhaven, voortbouwend op
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Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (PB L 179 van 23.6.1998, blz. 3).
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de traditionele activiteiten van de vloot van de Unie waarin was voorzien bij de
kaderovereenkomst betreffende de visserij tussen de Europese Unie en het
Koninkrijk Noorwegen2, en moeten derhalve:
1.

de verdere wederzijdse toegang van vaartuigen van de Unie, het Verenigd Koninkrijk
en Noorwegen tot de wateren van de Unie, het Verenigd Koninkrijk en het
Koninkrijk Noorwegen handhaven;

2.

stabiele quota-aandelen handhaven, die alleen met instemming van de rechtstreeks
betrokken partijen kunnen worden aangepast;

3.

regels omvatten voor het overdragen en ruilen van quota en voor het vaststellen van
jaarlijkse of meerjarige totaal toegestane vangsten of inspanningsbeperkingen op
basis van strategieën voor het beheer op de lange termijn;

4.

voorzien in de procedures voor het verkrijgen van vismachtigingen en in de
bepalingen die gelijke behandeling en naleving waarborgen, met inbegrip van
gezamenlijke controle- en inspectieactiviteiten;

5.

een passend institutioneel kader instellen voor samenwerking op het gebied van de
instandhouding en het beheer van de gedeelde visbestanden.

6.

De overeenkomst moet tijdig worden gesloten zodat ze kan worden gebruikt voor de
vaststelling van de vangstmogelijkheden voor het eerste jaar na het einde van de in
het terugtrekkingsakkoord vastgestelde overgangsperiode.
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PB L 226 van 29.8.1980, blz. 47.
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