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BILAG
FORHANDLINGSDIREKTIVER FOR EN FISKERIAFTALE MED DET FORENEDE
KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND OG KONGERIGET NORGE
I.

GENEREL KONTEKST OG FORMÅL MED FISKERIAFTALEN
Efter Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (Det Forenede
Kongerige) udtræden af den Europæiske Union kan en række fiskebestande i
Nordsøen ikke længere anses for at være bestande, som deles bilateralt kun mellem
Den Europæiske Union og Kongeriget Norge. Bestandene findes i EU-farvande og i
farvande, der hører under Det Forenede Kongeriges og Kongeriget Norges
højhedsområde eller jurisdiktion.
I overensstemmelse med artikel 63, stk. 1, i De Forenede Nationers
havretskonvention1 bør Den Europæiske Union, Det Forenede Kongerige og
Kongeriget Norge aftale de nødvendige foranstaltninger med henblik på at samordne
og sikre bevarelse og udvikling af de berørte bestande i Nordsøen.
Med dette mål for øje tilstræber Den Europæiske Union at indgå en fiskeriaftale
(aftalen) med Det Forenede Kongerige og Kongeriget Norge.

II.

FISKERIAFTALENS INDHOLD

1.

Aftalen bør fastsætte en ramme for forvaltningen af delte fiskebestande samt
betingelserne for adgang til farvande og ressourcer. Den bør sikre fortsat ansvarligt
fiskeri, som sikrer den langvarige bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biologiske
havressourcer i tråd med de relevante principper i henhold til international
lovgivning.

2.

Bestemmelserne om fiskeri bør omfatte samarbejde om udviklingen af
foranstaltninger, der tager sigte på en bæredygtig udnyttelse og bevarelse af
ressourcer, herunder undgåelse af udsmid. Foranstaltningerne bør være
ikkediskriminerende og følge en videnskabeligt baseret tilgang afstemt med målet
om at opnå en maksimal bæredygtig fangst for de berørte bestande. Aftalen bør
omfatte bestemmelser vedrørende samarbejde om kontrol og håndhævelse,
dataindsamling og videnskabelig rådgivning.

3.

Aftalen bør omfatte ordninger, som bevarer EU's fiskeaktiviteter og undgå
økonomisk forvridning af aftaleparternes fiskeaktiviteter.

4.

Aftalens bestemmelser bør bibeholde bestående gensidige adgangsbetingelser og
kvoteandele baseret på EU-flådens traditionelle aktiviteter som fastsat i
rammeaftalen om fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge2, og
bør derfor:

1.

bibeholde fortsat gensidig adgang for fartøjer fra Unionen, Det Forenede Kongerige
og Norge til EU-farvande, Det Forenede Kongeriges farvande og Norges farvande
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De Forenede Nationers havretskonvention, EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.
EFT L 226 af 29. august 1980, s. 47.
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2.

bibeholde stabile kvoteandele, som kun kan justeres med de direkte berørte parters
samtykke

3.

omfatte retningslinjer for overførsel og udveksling af kvoter og for fastsættelse af
årlige eller flerårige totalt tilladte fangstmængder eller indsatsbegrænsninger på
grundlag af langsigtede forvaltningsstrategier

4.

fastsætte retningslinjer for at opnå fiskeritilladelser og de bestemmelser, der skal
sikrer lige behandling og overholdelse, herunder fælles kontrol- og
inspektionsaktiviteter

5.

fastlægge en passende institutionel ramme for samarbejde om bevarelse og
forvaltning af fælles fiskebestande.

6.

Aftalen bør indgås rettidigt, så den kan anvendes til at fastsætte fiskerimulighederne
for det første år efter udløbet af overgangsperioden i henhold til udtrædelsesaftalen.
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