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NORGES AVTALER MED EU - HØRING OM NOU 2012:2

Fiskeridirektoratet viser ti1 e-post av 31. januar 2012 angående høring om NOU 2012:2 —
Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU.

Samarbeidet om fiskeriforvaltning mellom Norge og EU har siden rammeavtalen for
fiskeriforhandlinger mellom disse to partene ble inngått i 1980 utviklet seg fra et samarbeid
som i hovedsak var fokusert p fastsettelse av kvoter ti1 et samarbeid som i dag tar innover
seg de fleste utfordringer i en moderne fiskeriforvaltning. Samarbeidet omfatter i dag både
forskning, forvaltning, kontroll og ti1 en viss grad sanksjoner, som Fiskeridirektoratet anser
som hovedelementer i bærekraftig forvaltningsmodell.

I forbindelse med denne hØringen har Fiskeridirektoratet fokuset  å de områder som
omhandler fisk. Fiskeridirektoratet har fØlgende kommentarer ti1 det som fremgår av
utredningen:

1) Side 668:

"Fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU er basert pci en bilateral fiskeriavtale fra 1980
med senere brevveksling av 1992. I tillegg har Norge en avtale fra 1966 med Sverige og
Danmark    fisket i Skagerrak og Kattegat (Skagerrakavtalen) og nabolandsavtalen fra 1976
med senere brevveksling av 1996 om sve sk fiske i Norges okonomiske sone (NØS) sør for
62 °N. "

Fiskeridirektoratet gjØr oppmerksom p at Skagerrakavtalen fra 1966 ble sagt opp av norske
myndigheter i 2009. Avtalen vi1 opphøre 7. august 2012. Det konsulteres for tiden med EU
om en ny rammeavtale for dette området.

"Norge og EU har inngått en rekke scerskilte forvaltningsavtaler for fiske pdfellesbestander.
Disse omfatter NordsjØsild, NVG-sild, makrell, kolmule og uer. "

Det er korrekt at det er inngått særskilte forvaltningsavtaler for fiske p ulike fellesbestander,
men forvaltningen av Nordsjøsild inngår i den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU,
som forhandles med utgangspunkt i ranirneavtalen fra 1980.
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"Andre viktige samarbeidsavtaler med EUpå fiskeriområdet er avtalen fra 2000 om gjensidig
satellittsporing av fartØy og avtalen fra 2009 om ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU-
avtalen). "

11995 ble det også inngått en avtale om et lisensarrangement mellom partene. Denne avtalen
regulerer prosedyrer for hvordan det skal søkes om lisens for fiske i hverandres farvann, samt
antall fartøy det maksimalt skal gis lisens ti1.

I tillegg ti1 dette ble det i 2010 inngått avtale mellom Norge og EU om elektronisk utveksling
av fangst- og aktivitetsdata ved fiske i hverandres farvann. Denne avtalen sørger for
harmoniserte rapporteringskrav ved fiske i hverandres farvann.

Det bemerkes også at Fiskeridirektoratet har inngått bilaterale kontrollavtaler med flere
medlemsstater i EU. Dette samarbeidet sikrer blant annet en utvidet utveksling av informasjon
mellom partene og samarbeid om kontroll over grensene.

2) Side 673:

Det går frem at Norge og EU i 2009 ble enige om et system for åpning og stenging av
fiskefelt som skal beskytte yngel og ungfisk. Det bemerkes at Norge brøt dette samarbeidet
ettersom EU ikke var villig ti1 å revidere regimet slik at det vi11e få tilstrekkelig god effekt.
Dette innbærer at både Norge og EU har et opplegg for stenging av fiskefelt i Nordsjøen og
Skagerrak, men regimene baserer seg p ulike kriterier.
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