
Ed. 674. Frumvarp til laga [307. mál]
um aðild Íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á
Norðaustur-Atlantshafi.

(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980-81.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd samning frá 18. nóvember

1980 um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi. Samning-
urinn er prentaður sem fylgiskjal með lögum þessum.

2. gr.
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja reglur um framkvæmd samningsins.

3. gr.
Brot á reglum sem settar verða samkvæmt 2. gr. laga þessara skulu varða sektum

2000---40000 gullkrónum, sbr. lög nr. 4 ll. apríl 1924.
Ennfremur er heimilt að gera afla og veiðarfæri upptæk.
Auk þess má láta brot varða skipstjóra fangelsi allt að 6 mánuðum þegar sakir eru

miklar eða þegar um ítrekað brot er að ræða.
Lagt skal löghald á skip, sem staðið er að meintum ólöglegum veiðum, þegar er það

kemur til hafnar, og er eigi heimilt að láta það laust fyrr en dómur hefur verið kveðinn upp í
máli ákæruvaldsins gegn skipstjóra skipsins eða máli hans lokið á annan hátt og sekt og
kostnaður greiddur að fullu. ÞÓ er heimilt að láta skip laust fyrr ef sett er bankatrygging, eða
önnur trygging jafngild að mati dómara, fyrir greiðslu sektarinnar og málskostnaðar.

Til tryggingar greiðslu sektar samkvæmt þessari grein og kostnaðar skal vera lögveð í
skipinu.

Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. 1. apríl 1982 falla úr gildi lög nr. 14 30. mars 1960, um

heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður var
24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er leitað heimildar fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda fyrir Íslands

hönd samning frá 18. nóvember 1980 um framtíðarsamvinnu rík ja varðandi fiskveiðar á
Norðaustur-Atlantshafi. Samningi þessum er ætlað að koma í stað samnings frá 24. janúar
1959 um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs. Sá samningur var fullgiltur fyrir Íslands
hönd 12. apríl 1960. Um hann gilda lög nr. 14 30. mars 1960.
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Við útfærslu fiskveiðilögsögu strandríkja Norðaustur-Atlantshafs gjörbreyttist skipan
fiskveiðimála á svæðinu og sögðu Noregur og aðildarríki Efnahagsbandalags Evrópu samn-
ingnum upp.

Hafist var handa um gerð nýs samnings sem myndi taka mið af hinu breytta ástandi og
voru nokkrir undirbúningsfundir haldnir á árunum 1977 og 1978. Dagana 20. febrúar til 3.
mars 1978 var síðan haldin í London ráðstefna með fulltrúum ríkisstjórna. Fulltrúar 19 ríkja
og Efnahagsbandalags Evrópu tóku þátt í henni. Ekki tókst þar að ná samkomulagi um
nýjan samning. Af hálfu aðildarríkja Efnahagsbandalagsins var þess krafist að bandalagið
yrði sjálfstæður aðili samningsins. Á þetta gátu A-Evrópuríkin ekki fallist. Ísland lagði fram
tillögu um að þurfa ekki að greiða meira en 5% af kostnaði af starfsemi skv. samningnum.

Á fundi í Lissabon dagana 26.-29. febrúar 1980, varð samkomulag um öll ákvæði
samningsins. Efnahagsbandalagið var viðurkennt sem aðili samningsins. Tillaga var sam-
þykkt um að ríki með innan við 300000 íbúa greiði fyrstu fimm árin eigi meira en 5%
heildarkostnaðarins. Síðan yrði reglan endurskoðuð árlega og mætti breyta henni með 3/4

hluta atkvæða samningsaðila.
Samningurinn var lagður fram til undirritunar í London 18. nóvember 1980 og var hann

undirritaður fyrir hönd Íslands þann dag. Auk þess hefur Efnahagsbandalagið og eftirtalin
ríki undirritað hann: Danmörk (vegna Færeyja), Kúba, Noregur, Pólland, Portúgal, Sovét-
ríkin, Spánn, Svíþjóð og Þýskaalþýðulýðveldið. Samningurinn öðlast gildi þegar sjö aðilar
hafa fullgilt hann þ. á m. a. m. k. þrír aðilar sem fiskveiðilögsögu hafa á samningssvæðinu.
Ef hann hefur hins vegar ekki öðlast gildi fyrir 18. nóvember 1981, en fimm aðilar hafa
fullgilt hann, þ. á m. a. m. k. þrír sem fiskveiðilögsögu hafa á svæðinu, geta þeir ákveðið að
samningurinn öðlist gildi þeirra á milli.

Samningurinn gerir ráð fyrir að sett verði á laggirnar ný fiskveiðinefnd, sem tæki við af
fiskveiðinefnd sem starfandi er samkvæmt samningnum frá 1959. Nefndinni er ætlað það
hlutverk fyrst og fremst að gera tillögur um fiskveiðar utan þeirra svæða sem falla undir
fiskveiðilögsögu samningsaðila, og skal hún gera ályktanir um veiðar innan fiskveiðilögsögu
aðila aðeins ef hlutaðeigandi aðili óskar þess. Er því hlutverk og valdsvið nefndarinnar í
samræmi við íslenska löggjöf.

Leitað var umsagnar Fiskifélags Íslands og Hafrannsóknastofnunarinnar um þennan
samning og var af hálfu þeirra mælt með því að Ísland gerðist aðili að samningnum.

Ísland gerðist 1. janúar 1979 aðili að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi
fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi, sbr. lög nr. 48 30. maí 1979, um framkvæmd samn-
ingsins.

Ekki þykir ástæða til að gera athugasemdir við einstakar greinar þessa frumvarps. Þess
skal þó getið að viðurlagaákvæði í 3. gr. frumvarpsins eru sniðin eftir ákvæðum laga nr. 81
31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og eru samhljóða ákvæðum í 2. gr.
fyrrgreindra laga nr. 48/1979.

Að lokum skal athygli vakin á því, að íslensk stjórnvöld hafa sagt samningnum frá 1959
upp og miðast uppsögn við 9. mars 1982. Þykir því rétt að lög nr. 14/1960 um framkvæmd þess
samnings falli úr gildi 1. apríl 1982 og er gert ráð fyrir því í 4. gr. frumvarpsins.
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Fylgiskjal.

SAMNINGUR
um framtíðarsamvinnu ríkja

varðandi fiskveiðar á
Norðaustur- Atlantshafi

SAMNINGSAÐILAR
SEM GERA SÉR LJÓST að strandríki við

Norðaustur-Atlantshaf hafa í samræmi við við-
eigandi grundvallarreglur í þjóðarétti fært út lög-
sögu sína yfir hinum lifandi auðlindum aðliggjandi
hafsvæða í allt að tvöhundruð sjómílur frá grunn-
línum þeim er víðátta landhelgi miðast við, og
beita innan þessara svæða fullveldisrétti í því skyni
að rannsaka og hagnýta, vernda og hafa stjórnun á
auðlindum þessum,

SEM TAKA TILLIT TIL starfa þriðju hafrétt-
arráðstefnu Sameinuðu þjóðanna að því er varðar
fiskveiðar,

SEM ÓSKA þess að stuðla að verndun og bestu
nýtingu á fiskveiðiauðlindum í Norðaustur-Atl-
antshafi á þann hátt er samrýmist útfærslu fisk-
veiðilögsögu strandríkja, og samkvæmt því hvetja
til alþjóðlegrar samvinnu og samráðs að því er
auðlindir þessar varðar,

SEM LÍTA SVO Á að samningurinn um fisk-
veiðar á norðausturhluta Atlantshafs frá 24. jan-
úar 1959 ætti því að víkja,

HAFA ORÐIÐ ÁSÁTIIR UM EFTIR-
FARANDI:

1. gr.
1. Svæði það sem samningur þessi nær til, hér á

eftir nefnt "samningssvæðið", er hafsvæði

a. innan þess hluta Atlantshafsins og Norður-
Íshafsins og aðliggjandi hafsvæða sem er norðan
36° n. br. og milli 42° v. 1. og 51° a. 1., að undan-
teknu:

1. Eystrasalti og sundunum sunnan og austan
lína sem liggja frá Hasenörehöfða til
Gnibentanga, frá Korshage til Spodsbjerg og
frá Gilbjerghöfða til Kullen, og

ll. Miðjarðarhafi og aðliggjandi hafsvæðum að
skurðpunkti 36° n. br. og SO 36' v. 1.

b. á Atlantshafinu fyrir norðan 59° n. br. og milli
44° v. I. og 42° v. I.

CONVENTION

on Future Multilateral Cooperation in
North-East Atlantic Fisheries

The Contracting Parties,
Noting that the coastal states of the North-East

Atlantic have, in accordance with relevant princi-
ples of international law, extended their jurisdie-
tion over the living resources of their adjacent
waters to limits of up to two hundred nautical
miles from the baselines from which the breadth of
the territorial sea is measured, and exercise within
these are as sovereign rights for the purpose of
exploring and exploiting, conserving and manag-
ing these resources,

Taking into account the work of the Third
United Nations Conference on the Law of the Sea
in the field of fisheries,

Desiring to promote the conservation and op-
timum utilisation of the fishery resources of the
North-East Atlantic area within a framework ap-
propriate to the régime of extended coastal state
jurisdietion over fisheries, and accordingly to en-
courage international cooperation and consulta-
tion with respect to these resources,

Considering that the North-East Atlantic
Fisheries Convention of 24 January 1959 should
accordingly be replaced,

Have agreed as follows:

Article 1
1. The area to which this Convention applies,

hereinafter referred to as "the Convention Area",
shall be the waters:

(a) within those parts of the Atlantic and Arctic
Oceans and their dependent seas which lie north
of 36° north latitude and between 42° west lon-
gitude and 51° east longitude, but excluding:
(i) the Baltic Sea and the Belts Iying to the south

and east of lines drawn from Hasenore Head
to Gniben Point, from Korshage to
Spodsbierg and from Gilbierg Head to the
Kullen, and

(ii) the Mediterranean Sea and its dependent seas
as far as the point of intersection of the paral-
lel of 36° latitude and the meridian of 5°36'
west Iongitude,

(b) within that part of the Atlantic Ocean north
of 59° north latitude and between 44° west lon-
gitude and 42° west longitude.
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2. Samningur þessi tekur til allra fiskiauðlinda
á samningssvæðinu að undanteknum sjóspen-
dýrum, botntegundum, þ. e. lífverum sem á
þeim tíma er þær má nýta eru annað hvort kyrr-
stæðar á hafsbotninum eða undir honum eða geta
ekki hreyft sig nema í stöðugri snertingu við hafs-
botninn eða botn lögin og, að svo miklu leyti sem
fjallað er um þær Í öðrum alþjóðasamningum,
fartegundum og tegundum sem leita aftur upp Íár.

2. gr.
Ekkert Í samningi þessum skal talið hafa áhrif á

réttindi, kröfur eða skoðanir nokkurs samnings-
aðila varðandi mörk eða víðáttu fiskveiðilögsögu.

3. gr.
1. Með samningi þessum samþykkja samnings-

aðilar að setja á stofn og starfrækja Norðaustur-
Atlantshafs fiskveiðinefnd, hér á eftir kölluð
"nefndin" .

2. Nefndin skal vera lögaðili og njóta í sam-
skiptum sínum við aðrar alþjóðastofnanir og á
landssvæðum samningsaðila þeirrar réttarstöðu er
nauðsynleg kann að vera til að rækja störf sín og ná
tilgangi sínum.

3. Sérhver samningsaðili skal tilnefna Ínefndina
allt að tveimur fulltrúum sem mega hafa með sér á
fundum hennar sérfræðinga og ráðunauta.

4. Nefndin kýs sér sjálf forseta og eigi fleiri en
tvo varaforseta.

5. Skrifstofa nefndarinnar skal vera í London.

6. Ákveði nefndin ekki annað skal hún koma
saman einu sinni á ári í London á þeim tíma sem
hún ákveður, að því þó tilskildu að, að ósk samn-
ingsaðila og með samþykki þriggja annarra
samningsaðila, skuli forsetinn, svo fljótt sem auðið
er, kveðja til fundar á þeim stað og tíma sem hann
ákveður.

7. Nefndin skipar framkvæmdastjóra og annað
starfslið eftir þörfum.

8. Nefndinni er heimilt að stofna nefndir og
aðrar undirdeildir eftir því sem hún telur æskilegt
til að annast skyldur sínar og störf.

9. Sérhver samningsaðili skal fara með eitt at-
kvæði í nefndinni. Ákvarðanir nefndarinnar skulu
hljóta einfaldan meirihluta eða, áskilji samningur
þessi sérstaklega veginn meirihluta, tvo þriðju
hluta atkvæða allra samningsaðila sem viðstaddir

2. This Convention applies to all fishery re-
sources of the Convention Area with the excep-
tion of sea mammals, sedentary species, i.e. or-
ganisms which, at the harvestable stage, either are
immobile on or under the seabed or are unable to
move except in constant physical contact with the
seabed or the subsoil and, in so far as they are dealt
with by other international agreements, highly
migratory species and anadromous stocks.

Article 2
Nothing in this Convention shall be deemed to

affect the rights, claims, or views of any Contract-
ing Party with regard to the limits or extent of
jurisdietion over fisheries.

Article 3
1. For the purposes of this Convention the

Contracting Parties agree to establish and main-
tain a North-East Atlantic Fisheries Commission,
hereinafter referred to as "the Commission".

2. The Commission shall have legal personality
and shall enjoy in its relations with other interna-
tional organisations and in the territories of the
Con tract ing Parties such legal capacity as may be
necessary to perform its functions and achieve its
ends.

3. Each Contracting Party shall appoint to the
Commission not more than two representatives
who may be accompanied at any of its meetings by
experts and advisers.

4. The Commission shall elect its own Pres-
ident and not more than two Vice- Presidents.

5. The Office of the Commission shall be in
London.

6. Except when the Commission determines
otherwise, it shall meet once a year in London at
such times as it decides; provided, however, that
upon the request of a Contracting Party and sub-
ject to the concurrence of three other Contracting
Parti es, the President shall, as soon as practicable,
convene a meeting at such time and place as he
may determine.

7. The Commission shall appoint its own Sec-
retary and such other staff as it may require.

8. The Commission may set up such Commit-
tees and other subsidiary bodies as it considers
desirable for the exercise of its duties and func-
tions.

9. Each Contracting Party shall have one vote
in the Commission. Decisions of the Commission
shall be taken by a simple majority, or, if this
Convention specifically requires a qualified
majority, by a two-thirds majority of the votes of
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eru og atkvæði greiða með eða á móti, að þVÍ
tilskildu að engin atkvæðagreiðsla skal fara fram
nema a. m. k. tveir þriðju samningsaðila séu við-
staddir. Nú skiptast atkvæði jafnt um málefni sem
hlítir einföldum meirihluta, og skoðast tillagan þá
felld.

10. Nefndin setur sér fundarsköp í samræmi við
ákvæði þessarar greinar, þar með talin ákvæði um
kjör forseta og varaforseta og um kjörtíma þeirra.

11. Fundargerðir nefndarinnar skal senda svo
fljótt sem auðið er til samningsaðila á ensku og
frönsku.

4. gr.
1. Nefndin skal rækja störf sín til verndunar og

bestu nýtingar á fiskiauðlindum innan samnings-
svæðisins og taka mið af bestu tiltækum vísinda-
legum niðurstöðum.

2. Nefndin skal vera vettvangur samráðs og
skipta á upplýsingum um ástand fiskiauðlinda
innan samningssvæðisins og stjórnunarstefnur ,
þar með talið könnun á heildaráhrifum þeirra
stefna á fiskiauðlindirnar.

5. gr.
I. Nefndin skal þar sem það á við gera ályktanir

um fiskveiðar utan þeirra svæða sem falla undir
fiskveiðilögsögu samningsaðila. Slíkar ályktanir
skulu gerðar með vegnum meirihluta.

2. Við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 1.
mgr. skal nefndin leitast við að tryggja samræmi
milli:

a. sérhverrar ályktunar er varðar fiskstofn eða
fjölda fiskstofna sem fyrirfinnast bæði innan
svæðis er lýtur fiskveiðilögsögu samningsaðila og
utan þess, eða sérhverrar ályktunar sem hafa
myndi áhrif vegna tengsla tegunda á fiskstofn eða
fjölda fiskstofna sem fyrirfinnast að öllu leyti eða
að hluta á svæði er lýtur fiskveiðilögsögu samn-
ingsaðila, og

b. sérhverra ráðstafana og ákvarðana sem tekn-
ar eru af samningsaðila til stjórnunar og verndunar
þess fiskstofns eða fjölda fiskstofna hvað snertir
fiskveiðar sem fram fara innan svæðis er lýtur fisk-
veiðilögsögu þess.
Samningsaðili sá er í hlut á og nefndin skulu
samkvæmt þessu beita sér fyrir samræmingu slíkra
ályktana, ráðstafana og ákvarðana.

all Contracting Parties present and easting affirm-
ative or negative votes, provided that no vote shall
be taken unless there is a quorum of at least two-
thirds of the Contracting Parties. If there is an
even division of votes on any matter which is sub-
ject to a simple majority decision, the proposal
shall be regarded as rejected.

10. Subject to the provisions of this Article, the
Commission shall adopt its own Rules of Proce-
dure, including provisions for the election of the
President and Vice-Presidents and their terms of
office.

ll. Reports of the proceedings of the Com-
mission shall be transmitted as soon as possible to
the Contracting Parties in English and French.

Article 4
1. The Commission shall perform its functions

in the interests of the conservation and optimum
utilisation of the fishery resources of the Conven-
tion Area and shall take into account the best
scientific evidence available to it.

2. The Commission shall provide a forum for
consultation and exchange of information on the
state of the fishery resources in the Convention
Area and on management policies, inc\uding
examination of the overall effect of such policies
on the fishery resources.

Article 5
1. The Commission shall, as appropriate, make

recommendations concerning fisheries conducted
beyond the areas under fisheries jurisdietion of
Contracting I. .rties. Such recornmendations shall
be adopted by a qualified majority.

2. The Commission in the exercise of its func-
tions under paragraph 1 shall seek to ensure con-
sistency between:

(a) any recommendation that applies to a stock
or group of stocks occurring both within an area
und er the fisheries jurisdietion of a Contracting
Party and beyond, or any recommendation that
would have an effect through species inter-re-
lationships on a stock or group of stocks occurring
in whole or in part within an area under the
fisheries jurisdietion of a Contracting Party, and

(b) any measures and decisions taken by such
Contracting Party for the management and con-
servation of that stack or group of stocks with
respect to fisheries conducted within the area un-
der its fisheries jurisdiction.
The appropriate Contracting Party and the Com-
mission shall accordingly promote the coordina-
tion of such recommendations, measures and de-
cisions.
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3. Til þess að 2. mgr. nái tilgangi sínum skal hver
samningsaðili jafnan láta nefndinni í té upplýs-
ingar um ráðstafanir og ákvarðanir sínar.

6. gr.
1. Nefndin má gera ályktanir varðandi fisk-

veiðar sem fram fara innan svæðis í fiskveiðilög-
sögu samningsaðila að því tilskildu að hlutað-
eigandi samningsaðili óski þess og hann greiði
ályktun þar um atkvæði.

2. Nefndin getur verið ráðgefandi um þær fisk-
veiðar er um getur í 1. mgr. ef hlutaðeigandi
samningsaðili óskar þess.

7. gr.
Við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 5. og 6.

gr. má nefndin íhuga meðal annars ráðstafanir
varðandi

a. reglur um veiðarfæri og útbúnað, þar á meðal
möskvastærð fiskneta,

b. reglur um lágmarksstærð fisks sem skip mega
hirða, landa, sýna eða bjóða til sölu,

c. ákvörðun um lokun á tilteknum tímum eða
um lokuð svæði, .

d. eflingu eða aukningu fiskiauðlinda, og getur
til þess talist tækniklak og flutningur lífvera og
seiða,

e. ákvörðun á hámarksafla og skiptingu hans
milli samningsaðila,

f. stjórnun fiskveiðisóknarinnar og skiptingu
hennar milli samningsaðila.

8. gr.
1. Nefndin má gera ályktanir með vegnum

meirihluta varðandi ráðstafanir um eftirlit með
fiskveiðum sem fram fara utan svæða sem lúta
fiskveiðilögsögu samningsaðila til þess að tryggja
framkvæmd samnings þessa og sérhverra ályktana
sem gerðar eru samkvæmt honum.

2. Nefndin má einnig gera ályktanir varðandi
ráðstafanir um eftirlit með fiskveiðum sem fram
fara innan svæðis sem lýtur fiskveiðilögsögu
samningsaðila að því tilskildu að hlutaðeigandi
samningsaðili óski þess og að hann greiði ályktun
þar um atkvæði.

3. Ályktanir sem gerðar eru samkvæmt þessari
grein mega fela í sér ákvæði um uppsögn önnur en
þau sem gert er ráð fyrir í 13. gr.

3. For the purpose of paragraph 2 each Con-
tracting Party shall keep the Commission in-
formed of its measures and decisions.

Article 6
1. The Commission may make recommenda-

tions concerning fisheries conducted within an
area under fisheries jurisdietion of a Contracting
Party, provided that the Contracting Party in
question so requests and the recommendation re-
ceives its affirmative vote.

2. The Commission may give advice concern-
ing fisheries referred to in paragraph 1if the Con-
tracting Party in question so requests.

Article 7
In the exercise of its functions, as set out in

Articles 5 and 6, the Commission may consider
inter alia measures for:

(a) the regulation of fishing gear and
appliances, including the size of mesh of fishing
nets,

(b) the regulation of the size limits of fish that
may be retained on board vessels, or landed or
exposed or offered for sale,

(e) the establishment of closed seasons and of
closed are as,

(d) the improvement and increase of fishery
resources, which may include artificiaI propaga-
tion, the transplantation of organisms and the
transplantation of young,

(e) the establishment of total allowable catches
and their allocation to Contracting Parties,

(f) the regulation of the amount of fishing ef-
fort and its aIIocation to Contracting Parti es.

Article 8
1. The Commission may by a qualified majority

make recommendations concerning measures of
control relating to fisheries conducted beyond
areas under the fisheries jurisdietion of Con tract-
ing Parti es for the purpose of ensuring the appli-
cation of this Convention and any recommenda-
tions adopted thereunder.

2. The Commission may also make recornmen-
dations concerning measures of control relating to
fisheries conducted within an area under the
fisheries jurisdietion of a Con tract ing Party, pro-
vided that the Contracting Party in question so
requests and the recommendation receives its af-
firmative vote.

3. Recommendations adopted under this Arti-
cle may include provisions for termination differ-
ent from those provided for in Article 13.
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9. gr.
1. Nefndin má gera ályktanir með vegnum

meirihluta sem kveða á um söfnun tölfræðilegra
upplýsinga um fiskveiðar sem fram fara utan
svæða sem lúta fiskveiðilögsögu samningsaðila.

2. Nefndin má einnig gera ályktanir sem gera
ráð fyrir söfnun tölfræðilegra upplýsinga um fisk-
veiðar sem fram fara innan svæðis sem lýtur fisk-
veiðilögsögu samningsaðila að því tilskildu að sá
samnings aðili greiði ályktun þar um atkvæði.

Hl. gr.
Þegar nefndin gerir ályktanir skal hún ákveða

hvort og með hvaða skilyrðum þær ályktanir skuli
taka til fiskveiða sem fram fara einungis vegna
vísindarannsókna sem framkvæmdar eru í
samræmi við viðeigandi grundvallarreglur þjóða-
réttar.

11. gr.
1. Nefndin skal án ótilhlýðilegs dráttar tilkynna

samningsaðilum um ályktanir sem hún gerir sam-
kvæmt samningi þessum.

2. Nefndin má gefa út eða dreifa á annan hátt
skýrslum um starfsemi sína og öðrum upplýsingum
varðandi fiskveiðar á samningssvæðinu.

12. gr.
1. Ályktun verður bindandi fyrir samningsaðila

samkvæmt ákvæðum greinar þessarar og tekur
gildi þann dag er nefndin ákveður, þó eigi fyrr en
30 dögum eftir lok tímabils eða tímabila til mót-
mæla sem gert er ráð fyrir Í grein þessari.

2. a. Sérhver samningsaðili má mótmæla álykt-
un sem gerð er samkvæmt 1. mgr. 5. gr., 1. mgr. 8.
gr. eða 1. mgr. 9. gr. innan 50 daga frá dagsetningu
tilkynningar um hana. Komi slík mótmæli fram má
sérhver annar samningsaðili á sama hátt mótmæla
innan 40 daga eftir að hafa fengið tilkynningu um
þau mótmæli. Komi einhver mótmæli fram innan
þessa síðara 40 daga tímabils mega aðrir samn-
ingsaðilar bera fram mótmæli innan 40 daga loka-
tímabils eftir að hafa fengið tilkynningu um þau
mótmæli.

b. Ályktun skal ekki binda samningsaðila sem
hefur mótmælt henni.

Article 9
1. The Commission may by a qualified majority

make recommendations providing for the collec-
tion of statistical information relating to fisheries
conducted beyond areas under the fisheries juris-
dietion of Contracting Parties.

2. The Commission may also make recommen-
dations providing for the collection of statistical
information relating to fisheries conducted within
an area under the fisheries jurisdietion of a Con-
tracting Party, provided that the recommendation
receives the affirmative vote of that Contracting
Party.

Article 10
When adopting recommendations the Com-

mission shall determine whether, and under which
conditions, those recommendations shall apply to
fishing operations conducted soIely for the pur-
pose of scientific investigation carried out ac-
cording to relevant principles and rules of interna-
tional law,

Article II
1. The Commission shall, without undu e delay,

notify the Contracting Parties of the recommen-
dations adopted by the Commission under this
Convention.

2. The Commission may publish or otherwise
disseminate reports of its activities and other in-
formation relating to the fisheries in the Conven-
tion Area.

Article 12
1. A recommendation shall become binding on

the Contracting Parties subject to the provisions of
this Article and shall enter into force on a date
determined by the Commission, which shall not be
before 30 days after the expiration of the period or
periods of objection provided for in this Article.

2. (a) Any Contracting Party may, within 50
days of the date of notification of a recommenda-
tion adopted under paragraph 1 of Article 5, un-
der paragraph 1 of Article 8 or under paragraph 1
of Article 9, object thereto. In the event of such an
objection, any other Contracting Party may simi-
larIy object within 40 days after receiving notifi-
cation of that objection. If any objection is made
within this further period of 40 days, other Con-
tracting Parties are allowed afinal period of 40
days after receiving notification of that objection
in which to Iodge objections.

(b) A recommendation shall not become
binding on a Contracting Party which has objected
thereto.
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e. Ef þrír eða fleiri samningsaðilar hafa mótmælt
ályktun skal hún ekki binda neinn samningsaðila.

d. Samningsaðili sem hefur mótmælt ályktun má
hvenær sem er draga mótmæli til baka og skal hann
þá vera bundinn af ályktuninni innan 70 daga eða
frá þeirri dagsetningu sem nefndin ákveður sam-
kvæmt 1. mgr., hvort sem seinna er, nema þegar
ályktunin er ekki bindandi fyrir neinn samnings-
aðila samkvæmt ákvæðum e-liðar.

e. Sé ályktun ekki bindandi fyrir neinn samn-
ingsaðila mega tveir eða fleiri samningsaðilar eigi
að síður hvenær sem er samþykkja sín á milli að
láta hana koma til framkvæmda, en í slíku tilviki
skulu þau þegar í stað tilkynna nefndinni um það.

3.Hafi ályktun verið gerð samkvæmt 1. mgr. 6.
gr., 2. mgr. 8. gr. eða 2. mgr. 9. gr. má, innan 60
daga frá dagsetningu tilkynningar um ályktunina,
eingöngu sá samningsaðili sem fer með fiskveiði-
lögsögu á umræddu svæði mótmæla henni og
verður ályktunin þá ekki bindandi fyrir neinn
samningsaðila.

4. Nefndin skal tilkynna samningsaðilunum um
sérhver mótmæli og sérhverja afturköllun jafn-
skjótt og hún hefur móttekið slíkt og um gildistöku
sérhverrar ályktunar og sérhvers samkomulags
sem gert er samkvæmt 2. mgr. e.

13. gr.
1. a. Sérhver samningsaðili getur hvenær sem er

að ári liðnu frá gildistöku ályktunar sem gerð er
samkvæmt 1. mgr. 5. gr.,!. mgr. 8. gr. eða 1. mgr.
9. gr. tilkynnt nefndinni að hann samþykki ekki
lengur ályktunina og, sé tilkynningin ekki aftur-
kölluð, skal ályktunin ekki lengur vera bindandi
fyrir þann samningsaðila að ári liðnu frá dag-
setningu tilkynningarinnar.

b. Ályktun sem hefur misst gildi sitt gagnvart
samningsaðila skal eigi vera bindandi fyrir neinn
annan samningsaðila 30 dögum eftir þann dag sem
hinn síðarnefndi tilkynnir nefndinni að hann
samþykki ekki lengur ályktunina.

2. Hafi ályktanir verið gerðar samkvæmt 1. mgr.
6. gr., 2. mgr. 8. gr. eða 2. mgr. 9. gr. má einungis
sá samningsaðili sem fer með fiskveiðilögsögu á
umræddu svæði tilkynna nefndinni að hann

(e) If three or more Contraeting Parties have
objeeted to a reeommendation it shall not beeome
binding on any Contracting Party.

(d) Except when a recommendation is not
binding on any Contracting Party according to the
provisions of sub-paragraph (e), a Contracting
Party which has objected to a recommendation
may at any time withdraw that objection and shall
then be bound by the recommendation within 70
days, or as from the date determined by the Com-
mission under paragraph 1, whichever is the later.

(e) If a recommendation is not binding on any
Contracting Party, two or more Contraeting Par-
ties may nevertheless at any time agree among
themselves to give effect thereto, in which event
they shall immediately notify the Commission ac-
cordingly.

3. In the case of a recommendation adopted
under paragraph 1 of Article 6, under paragraph 2
of Article 8, or under paragraph 2 of Article 9,
only the Contraeting Party exereising fisheries
jurisdietion in the area in question may, within 60
days of the date of notification of the recomrnen-
dation, object thereto, in which case the recom-
mendation shall not become bind ing on any Con-
tracting Party.

4. The Commission shall notify the Contracting
Parties of any objection and withdrawal im-
mediately upon the receipt thereof, and of the
entry into force of any recommendation and of the
entry into effect of any agreement made pursuant
to sub-paragraph (e) of paragraph 2.

Article 13
1. (a) After the expiration of one year from

the date of entry into force of a recommendation
adopted under paragraph 1 of Article 5, para-
graph 1 of Article 8 or paragraph 1 of Article 9,
any Contracting Party may notify the Commission
of the termination of its acceptance of the recorn-
mendation and, if that notifieation is not with-
drawn, the recommendation shall cease to be
binding on that Contracting Party at the end of one
year from the date of notification.

(b) A reeommendation which has ceased to be
binding on a Contracting Party shall cease to be
binding on any other Contracting Party 30 days
after the date on which the latter notifies the
Commission of the termination of its acceptanee
of the recommendation.

2. In the case ofrecommendations adopted un-
der paragraph 1 of Article 6, paragraph 2 of Arti-
cle 8 or paragraph 2 of Article 9, only the Con-
tracting Party exereising fisheries jurisdietion in
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samþykki ekki lengur ályktunina og skal hún þá
ekki lengur vera bindandi fyrir neinn samnings-
aðila að liðnum 90 dögum frá dagsetningu til-
kynningarinnar.

3. Nefndin skal tilkynna samningsaðilunum um
sérhverja tilkynningu samkvæmt þessari grein
þegar hún hefur móttekið hana.

14. gr.
1. Til þess að tryggja sem besta framkvæmd

þeirrar starfsemi sem um getur í 4.,5. og 6. gr. skal
nefndin leita upplýsinga og ráða hjá Alþjóðahaf-
rannsóknaráðinu. Slíkra upplýsinga og ráða skal
leita um mál sem varða starfsemi nefndarinnar og
falla undir valdsvið ráðsins, þar á meðal upplýs-
inga og ráða um líffræði og stofnstærðardreifingu
þeirra fisktegunda sem um ræðir, ástand fisk-
stofna, áhrif veiða á þá stofna og ráðstafanir til
verndunar þeirra og stjórnunar.

2. Til þess að auðvelda störf Alþjóðahafrann-
sóknaráðsins við að láta nefndinni í té upplýsingar
og ráð skal nefndin leitast við að gera í samráði við
ráðið ráðstafanir til þess að tryggja að hvatt sé til
rannsókna í þessum tilgangi, þar með talinna sam-
eiginlegra rannsókna, og að þær séu framkvæmdar
eftir bestu getu og án ótilhlýðilegs dráttar.

3. Nefndin má stofna til vinnusamstarfs við
hverja aðra alþjóðastofnun sem hefur svipað
markmið.

15. gr.
1. Án þess að það hafi áhrif á rétt samningsaðil-

anna varðandi hafsvæði sem lúta fiskveiðilögsögu
þeirra, skulu samningsaðilar gera þær ráðstafanir,
þar á meðal setja hæfileg viðurlög við brotum, sem
nauðsynlegar kunna að vera til þess að láta ákvæði
samnings þessa ná fram að ganga og að sérhver
ályktun sem verður bindandi samkvæmt 12. gr.
komist í framkvæmd.

2. Sérhver samningsaðili skal senda nefndinni
árlega skýrslu um ráðstafanir þær sem hann hefur
gert samkvæmt 1. mgr.

16. gr.
1. Sérhver samningsaðili skal tilkynna nefndinni

um löggjöf sína og samninga sem hann kann að
hafa gert að svo miklu leyti sem þessi löggjöf og
samningar varða verndun og nýtingu á fiskiauð-
lindum á samningssvæðinu.

the area in question may notify the Commission of
termination of its acceptance of the recornmenda-
tion, in which event it shall cease to be binding on
any Contracting Party at the end of 90 days from
the date of the notification.

3. The Commission shall notify the Con tract ing
Parties of any notification under this Article im-
mediately upon the receipt thereof.

Article 14
1. In the interest of the optimal performance of

the functions set out in Articles 4, 5 and 6, the
Commission shall seek information and advice
from the International Council for the Explora-
tion of the Sea. Such information and advice shall
be sought on matters related to the Commission's
activites and falling within the competence of the
Council, including information and advice on the
biology and population dynamics of the fish
species concerned, the state of the fish stocks, the
effect of fishing on those stocks, and measures for
their conservation and management.

2. In order to facilitate the tasks of the Interna-
tional Council for the Exploration of the Sea in
providing information and advice to the Commis-
sion, the Commission shall seek to establish, in
cooperation with the Council, arrangements to
ensure that research studies for this purpose, in-
cluding joint studies, are encouraged and con-
ducted efficiently and without undue delay.

3. The Commission may establish working ar-
rangements with any other international organí-
sation which has related objectives.

Article 15
1. Without prejudice to the rights of Con tract-

ing Parti es in regard to waters under their fisheries
jurisdiction, the Contracting Parties shall tak e
such action, including the imposition of adequate
sanctions for infractions, as may be necessary to
make effective the provisions of this Convention
and to implement any recommendation which be-
comes binding under Article 12.

2. Each Contracting Party shall transmit to the
Commission an annual statement of the actions it
has taken pursuant to paragraph 1.

Article 16
1. Each Contracting Party shall inform the

Commission of its legislative measures and of any
agreements which it may have concluded, in so far
as those measures and agreements relate to the
conservation and utilisation of fisheries resources
in the Convention Area.
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2. Sérhver samningsaðili skal að beiðni nefnd-
arinnar láta í té allar tiltækar vísindalegar og töl-
fræðilegar upplýsingar sem þörf er á til þess að
samningur þessi nái tilgangi sínum og aðrar þær
upplýsingar sem þurfa þykir samkvæmt 9. gr.

17. gr.
1. Sérhver samningsaðili skal greiða kostnað

vegna eigin sendinefndar á fundum sem haldnir
eru samkvæmt samningi þessum.

2. Á fyrsta fundi sínum skal nefndin samþykkja
fjárhagsáætlun fyrir fyrsta fjárhagsár sitt. Á þess-
um fundi má nefndin líka, ef það þykir henta,
samþykkja fjárhagsáætlun fyrir annað fjárhags-
árið.

3. Á hverjum ársfundi skal nefndin samþykkja
fjárhagsáætlun fyrir næsta fjárhagsár og spá um
fjárhagsáætlun fyrir næsta fjárhagsár þar á eftir.
Uppkast að fjárhagsáætlun og uppkast að spá um
fjárhagsáætlun skal forseti nefndarinnar leggja
fyrir samningsaðilana eigi síðar en 40 dögum fyrir
þann fund nefndarinnar þar sem taka skal þau til
athugunar.

4. Nefndin ákveður framlög sem hverjum
samningsaðila ber að greiða samkvæmt hinni ár-
legu fjárhagsáætlun samkvæmt eftirfarandi
reglum:

a. Einn þriðji af heildarupphæð fjárhagsáætlun-
ar skiptist jafnt milli samningsaðila,

b. tveir þriðju af heildarupphæð fjárhagsáætl-
unar skiptast milli samningsaðila í hlutfalli við afla
þeirra á samningssvæðinu upp úr sjó á grundvelli
endanlegra aftatalna Alþjóðahafrannsóknaráðs-
ins á almanaksárinu sem lýkur eigi síðar en 24 og
eigi fyrr en 18 mánuðum fyrir upphaf fjárhags-
ársins,

e. árlegt framlag samningsaðila sem hefur færri
en 300.000 íbúa skal þó takmarkað við 5%
heildarupphæðar fjárhagsáætlunarinnar. Þegar
framlag er þannig takmarkað skiptast eftirstöðvar
fjárhagsáætiunarinnar milli hinna samningsaðil-
anna í samræmi við a- og b-lið, Regla þessi skal
gilda fyrstu fimm fjárhagsár nefndarinnar og síðan
skal nefndin endurskoða hana árlega og má hún
breyta henni með ákvörðun sem tekin er með
þremur fjórðu meirihluta allra samningsaðilanna.

2. Each Contracting Party shall furnish on the
request of the Commission any available scientific
and statistical information needed for the pur-
poses of this Convention and such additional in-
formation as may be required under Article 9.

Article 17
1. Each Contracting Party shall pay the ex-

penses of its own delegation to all meetings held
under this Convention.

2. At its first meeting the Commission shall
adopt a budget for its first financial year. At this
meeting the Commission may also, as appropriate,
adopt a budget for the second financial year.

3. At each annual session the Commission shall
adopt a budget for the following financial year and
a budget estimate for the financial year following
there after. A draft budget and draft budget esti-
mate shall be submitted by the President of the
Commission to the Contracting Parties not less
than 40 days before the meeting of the Commis-
sion at which they are to be considered.

4. The Commission shall determine the con-
tributions due from each Contracting Party under
the annual budgets according to the following
formula:

(a) one-third of the budget shall be divided
equally among the Contracting Parties,

(b) two-thirds of the budget shall be divided
among the Contracting Parties in proportion to
their nominal catches in the Convention Area, on
the basis of the International Council for the
Exploration of the Sea definitive catch statistics
for the calendar year ending not more than 24 and
not less than 18 months before the beginning of
the budget year,

(e) however, the annual contribution of any
Contracting Party which has a population of less
than 300,000 inhabitants shall be limited to a
maximum of 5% of the total budget. When this
contribution is so limited, the remaining part of
the budget shall be divided among the other Con-
tracting Parties in accordance wíth sub-para-
graphs (a) and (b). This rule shall be effective for
the first five budget years of the Commission and
there after it shall be subject to annual review by
the Commission which may change it by a decision
adopted by a three-fourths majority of all Con-
tracting Parties.
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5. Nefndin skal tilkynna hverjum samningsaðila
upphæð framlags sem honum ber að greiða sam-
kvæmt 4. mgr. og innan hvaða dags nefndin hefur
ákveðið að greiðslu þessa skuli inna af hendi.

6. Framlag samningsaðila sem gerst hefur aðili
að samningi þessum fyrir lok fjárhagsárs skal fyrir
það ár greiða hluta í hlutfalli við fjölda heilla
mánaða ársins sem óliðnir eru miðað við ársfram-
lag sem reiknað er samkvæmt 4. mgr.

7. Framlög skulu greiðast í mynt þess ríkis þar
sem skrifstofa nefndarinnar er staðsett.

8. Hafi samningsaðili ekki staðið skil á fram-
lögum sínum fyrir þann dag sem nefndin hefur
ákveðið í tvö ár skal hann ekki eiga rétt á að greiða
atkvæði og koma á framfæri mótmælum sam-
kvæmt samningi. þessum fyrr en hann hefur full-
nægt skyldum sínum, nema nefndin ákveði öðru-
vísi að ósk þess samningsaðila sem í hlut á.

9. Nefndin skal samþykkja reglur um fundar-
sköp varðandi fjármál sín.

18. gr.
Nefndin má með vegnum meirihluta skipta

samningssvæðinu niður í svæði og má breyta
mörkum og fjölda svæðanna að því tilskildu að
sérhver samningsaðili sem hefur fiskveiðilögsögu í
einhverjum hluta umrædds svæðis greiði ákvörð-
uninni atkvæði.

19. gr.
1. Sérhver samningsaðili getur komið fram með

tillögu um breytingu á samningi þessum. Sérhver
slík tillaga um breytingu skal send framkvæmda-
stjóranum a. m. k. 90 dögum fyrir fund þann sem
samningsaðilinn leggur til að tillagan verði af-
greidd á. Framkvæmdastjórinn skal tafarlaust
senda tillöguna til samningsaðilanna.

2. Til þess að tillaga um breytingu hljóti
samþykki þarf þrjá fjórðu meirihluta allra samn-
ingsaðila. Texta samþykktrar breytingar skal
nefndin senda vörsluríkinu sem skal tafarlaust
senda hana samningsaðilunum.

3. Breyting skal taka gildi fyrir samningsaðilana
120 dögum eftir dagsetningu tilkynningar vörslu-
ríkisins um móttöku skriflegs samþykkis þriggja
fjórðu hluta allra samningsaðila, nema einhver
hinna samningsaðilanna tilkynni vörsluríkinu
innan 90 daga frá dagsetningu tilkynningar

5. The Commission shall notify each Con-
tracting Party of the contribution due from that
Party as determined under paragraph 4 and of the
date as determined by the Commission by which
this contribution shall be paid.

6. The contribution of a Contracting Party
which has acceded to this Convention during the
course of a financial year shall, in respect of that
year, be a part proportional to the number of
complete months remaining in the year of the
annual contribution calculated in accordance with
paragraph 4.

7. Contributions shall be payable in the eur-
rency of the country in which the Office of the
Commission is located.

8. A Contracting Party which has not paid by
the date determined by the Commission its con-
tributions for two years shall not enjoy the right of
easting votes and of making objections under this
Convention until it has fulfilled its obligations,
unless, at the request of the Contracting Party
concerned, the Commission decides otherwise.

9. The Commission shall adopt rules for the
conduct of its financial affairs.

Article 18
By a qualified majority the Commission may

sub-divide the Convention Area into regions and
may alter the boundaries and vary the number of
regions provided that the decision receives the
affirmative vote of each Contracting Party ex er-
cising fisheries jurisdietion in any part of the area
affected.

Article 19
1. Any Contracting Party may propose

amendments to this Convention. Any such pro-
posed amendment shall be sent to the Secretary at
least 90 days prior to the meeting at which the
Contracting Party propos es it to be acted upon.
The Secretary shall transmit the proposal im-
mediately to the Contracting Parties.

2. The adoption of a proposed amendment re-
quires a three-fourths majority of all Contracting
Parties. The text of any proposed amendment so
adopted shall be transmitted by the Commission
to the Depositary which shall forthwith forward it
to the Contracting Parties.

3. An amendment shall take effect for the
Contracting Parties 120 days following the date of
the notification by the Depositary of receipt of
written notification of approval by three-fourths
of all Contracting Parties, unIess any other Con-
tracting Party notifies the Depositary, within 90
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vörsluríkisins um slíka móttöku að það mótmæli
breytingunni, og skal þá breytingin ekki taka gildi
fyrir neinn samningsaðila. Samningsaðili sem hef-
ur mótmælt breytingu getur hvenær sem er aftur-
kallað mótmæli sín. Séu öll mótmæli við breytingu
afturkölluð skal breytingin taka gildi gagnvart öll-
um samningsaðilum 120 dögum eftir dagsetningu
tilkynningar vörsluríkisins um móttöku síðustu
afturköllunar.

4. Aðili sem fullgildir, staðfestir, samþykkir eða
gerist aðili að samningi þessum eftir að breyting
hefur verið samþykkt í samræmi við 2. mgr. skal
talinn hafa samþykkt breytinguna.

5. Vörsluríkið skal tafarlaust tilkynna samn-
ingsaðilunum móttöku tilkynninga um samþykki á
breytingum, móttöku tilkynninga um mótmæli eða
afturköllun mótmæla og gildistöku breytinga.

20. gr.
1.Samningur þessi skal liggja frammi til undir-

ritunarfrá 18. nóvember 1980 ti128. febrúar 1981
fyrir eftirtalda aðila: Búlgaríu, Danmörku vegna
Færeyja, Efnahagsbandalag Evrópu, Finnland,
Ísland, Kúbu, Noreg, Pólland, Portúgal, Sovét-
ríkin, Spán, Svíþjóð og Þýska alþýðulýðveldið.
Hann skal fullgiltur, staðfestur eða samþykktur
svo fljótt sem auðið er og skjölum um fullgildingu,
staðfestingu eða samþykki komið í vörslu ríkis-
stjórnar Hins sameinaða konungsríkis Stóra-
Bretlands og Norður-Írlands sem nefnt er í
samningi þessum "vörsluríkið" .

2. Samningur þessi öðlast gildi eftir að ekki færri
en sjö þeirra sem hafa undirritað hann hafa lagt
fram skjöl sín um fullgildingu, staðfestingu eða
samþykki, að því tilskildu að meðal þeirra hafi
a. m. k. þrír fiskveiðilögsögu á samningssvæðinu.
Hafi samningur þessi hins vegar ekki öðlast gildi
innan árs frá þeim degi er hann var lagður fram til
undirritunar, en ekki færri en fimm þeirra sem
hafa undirritað hann hafa lagt fram skjöl um full-
gildingu, staðfestingu eða samþykki, þar á meðal
þrír sem hafa fiskveiðilögsögu á samningssvæðinu,
geta þessir aðilar samþykkt sín á milli með sér-
stakri bókun dagsetningu þá er samningur þessi
öðlast gildi; með tilliti til hvers þess aðila sem
fullgildir, staðfestir eða samþykkir síðar öðlast
samningur þessi gildi þann dag er hann leggur fram
skjöl sín um fullgildingu, staðfestingu eða
samþykki.

days of the date of the notification by the Deposi-
tary of such receipt, that it objects to the amend-
ment, in which case the amendment shall not tak e
effect for any Contracting Party. A Contracting
Party which has objected to an amendment may at
any time withdraw its objection. If all objections to
an amendment are withdrawn, the amendment
shall take effect for the Contracting Parties 120
days following the date of the notification by the
Depositary of receipt of the last withdrawal.

4. A Party which ratifies, accepts, approves or
accedes to this Convention after an amendment
has been adopted in accordance with paragraph 2
shall be deemed to have approved the said
amendment.

5. The Depositary shall promptly notify the
Contracting Parti es of the receipt of notifications
of approval of amendments, the receipt of notifi-
cation of objection or withdrawal of objections,
and the entry into force of amendments.

Article 20
1. This Convention shall be open for signatur e

from 18 November 1980 to 28 February 1981 by
the following Parties: Bulgaria, Cuba, Denmark in
respect of the Faroe Islands, the European
Economic Community, Finland, the German
Democratic Republic, Iceland, Norway, Poland,
Portugal, Spain, Sweden and the Union of Soviet
Socialist Republics. It shall be ratified, accepted,
or approved as soon as possible and the instru-
ments of ratification, acceptance or approval shall
be deposited with the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
referred to in this Convention as "the Deposi-
tary".

2. This Convention shall enter into force upon
the deposit of instruments of ratification, accep-
tance or approval by not less than seven Sig-
natories, provided that these include at least three
Signatories exereising fisheries jurisdietion within
the Convention Area. If, however, this Conven-
tion has not entered into force one year from the
date on which this Convention is opened for sig-
nature, but not less than five Signatories have
deposited instruments of ratification, acceptance
or approval, including at least three Signatories
exereising fisheries jurisdietion within the Con-
vention Area, these Signatories may agree among
themselves by special protocol on the date on
which this Convention shall enter into force; in
that case this Convention shall enter into force
with respect to any Party that ratifies, accepts or
approves thereafter on the date of deposit of its
instrument of ratification, acceptance or approval.
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3. Sérhver þeirra aðila sem nefndur er í 1. mgr.
og ekki hefur undirritað samning þennan getur
gerst aðili að honum hvenær sem er eftir að hann
hefur öðlast gildi samkvæmt 2. mgr.

4. Sérhvert ríki sem ekki er nefnt í 1. mgr. að
framan, nema aðildarríki Efnahagsbandalags
Evrópu, getur gerst aðili að samningi þessum hve-
nær sem er eftir að hann hefur öðlast gildi sam-
kvæmt 2. mgr., að því tilskildu að umsókn um aðild
þess ríkis hljóti samþykki þriggja fjórðu hluta allra
samningsaðila.

Umsókn um aðild skal senda skriflega til
vörsluríkisins sem skal tilkynna öllum samnings-
aðilunum um hana. Umsóknin er samþykkt ef,
innan 90 daga frá dagsetningu slíkrar tilkynningar,
þrír fjórðu allra aðila þeirra, sem samningur þessi
hefur þá öðlast gildi gagnvart, hafa tilkynnt
vörsluríkinu um samþykki sitt á umsókninni.

Vörsluríkið skal tilkynna ríki því sem sækir um
aðild og öllum samningsaðilunum um afgreiðslu
umsóknarinnar.

5. Aðild skal ná fram með því að koma skjölum
um aðild til vörsluríkisins og skal öðlast gildi á
móttökudegi. Frá þeim degi skal hver sá aðili sem
gerist aðili að samningi þessum vera bundinn af
ályktunum sem eru, þegar hann gerist aðili,
bindandi fyrir alla aðra samningsaðila svo og
ályktunum sem eru þá bindandi fyrir einn eða fleiri
samningsaðila og ekki eru sérstaklega undan-
skildir af hálfu þess sem gerist aðili í aðildarskjali
hans.

6. Vörsluríkið skal tilkynna öllum þeim er
undirritað hafa samninginn og öllum sem gerst
hafa aðilar að honum um öll skjöl um fullgildingu,
staðfestingu, samþykki og aðild sem komið hefur
verið í vörslu, og skal tilkynna þeim er undirritað
hafa um dagsetningu og þá aðila sem samningur
þessi öðlast gildi gagnvart.

7. Vörsluríkið skal boða til fyrsta fundar nefnd-
arinnar svo fljótt sem henta þykir eftir að samn-
ingur þessi hefur öðlast gildi og skal senda bráða-
birgðadagskrá til allra samningsaðilanna.

21. gr.
Hvenær sem er eftir að tvö ár eru liðin frá því að

samningur þessi hefur öðlast gildi gagnvart samn-
ingsaðila getur sá aðili sagt samningnum upp með
skriflegri tilkynningu til vörsluríkisins. Sérhver
slík uppsögn skal öðlast gildi tólf mánuðum eftir
að hún hefur verið móttekin, og skal vörsluríkið
tilkynna samningsaðilum um hana.

3. Any of the Parti es referred to in paragraph 1
which has not signed this Convention may accede
thereto at any time after it has entered into force in
accordance with paragraph 2.

4. Any State not referred to in paragraph 1,
except a Member State of the European Economic
Community, may accede to this Convention at any
time after it has entered into force in accordance
with paragraph 2, provided that an application for
accession of that State meets with the approval of
three-fourths of all the Contracting Parties.

An application for accession shall be addressed
in writing to the Depositary which shall notify all
Contracting Parties thereof. The application is ap-
proved if within 90 days from the date of such
notification three-fourths of all the Parties in re-
spect of which this Convention has already en-
tered into force by that date have notified the
Depositary of their approval of the application.

The Depositary shall notify the State applying
for accession and all Contracting Parties of the
result of the application.

5. Accession shall be effected by the deposit of
an instrument of accession with the Depositary
and shall take effect on the date of its receipt. As
from that date any Party which accedes to this
Convention shall be bound by the recommenda-
tions which are, at the time of its accession, bind-
ing on an the other Contracting Parties as well as
by any other recommendations which are, at that
time, binding on one or more of the Contracting
Parti es and are not specifically exc1uded by the
acceding Party in its instrument of accession.

6. The Depositary shall inform all Signatories
and all acceding Parties of all instruments of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession de-
posited, and shall notify Signatories of the date
and the Parties in respect of which this Convention
enters into force.

7. The Depositary shall call the first meeting of
the Commission as soon as practicable after the
entry into force of this Convention and shall com-
municate the provisional agenda to each Con-
tracting Party.

Article 21
At any time after two years from the date on

which this Convention has entered into force with
respect to a Contracting Party, that Party may
denounce the Convention by means of a notifica-
tion in writing addressed to the Depositary. Any
such denunciation shall take effect twe\ve months
after the date of its receipt, and shall be notified to
the Contracting Parties by the Depositary.
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22. gr.
Samningi þessum skal komið í vörslu hjá ríkis-

stjórn Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bret-
lands og Norður-Írlands og eru textarnir á ensku
og frönsku jafngildir. Vörsluríkið skal senda rétt
staðfest endurrit til þeirra er hafa undirritað hann
og gerst aðilar að honum og skal skrásetja samn-
inginn í samræmi við 102. gr. sáttmála Sameinuðu
þjóðanna.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess
hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

Gjört í London hinn 18. nóvember 1980.

Article 22
This Convention, of which the English and

French texts are equally authentic, shall be de-
posited with the Government of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland. The
Depositary shall transmit duly certified copies to
the Signatories and acceding Parties, and shall
register the Convention in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.

Done at London this eighteenth day of November
one thousand nine hundred and eighty.
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