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um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ganga frá bráðabirgðasamkomu-
lagi við ríkisstjórn Bretlands um veiðar breskra togara,

Frá minni hl. utanríkismálanefndar.

Sjálfstæðismenn áttu frumkvæði að þvi með undirbúningi og setningu land-
grunnslaganna 1948 að leggja grundvöllinn að baráttunni fyrir réttindum íslend-
inga á landgrunninu öllu. Ávallt síðan hafa sjálfstæðismenn lagt áherslu á sam-
stöðu þjóðarinnar í landhelgismálinu og miðað aðgerðir sínar við það.

Núverandi stjórnarflokkar kusu að efna til deilna um landhelgismálið sér-
staklega í síðustu kosningum. Þegar Alþingi kom saman haustið 1971, var í gildi
þingsályktun frá 7. apríl þ. á., sem gerði ráð fyrir, að frumvarp til laga yrði lagt
fyrir Alþingi, er kvæði á um útfærslu fiskveiðilögsögunnar, svo að hún yrði minnst
50 mílur, en á mikilvægum fiskimiðum mun víðáttumeiri. Núverandi ríkisstjórn
flutti óbreytta þingsályktunartillögu stuðningsflokka sinna frá því fyrir kosningar,
en ekki síst fyrir atbeina stjórnarandstöðunnar varð samkomulag í utanríkismála-
nefnd um að flytja enn nýja þingsályktunartillögu, sem allir þingmenn greiddu
síðan atkvæði, eftir að breytingartillögur Sjálfstæðismanna og Alþýðuflokksmanna
um víðáttumeiri fiskveiðilögsögu voru felldar.

Í þessari þingsályktun frá 15. febrúar 1972 segir í 3. tl.: "Að haldið verði
áfram samkomulagstilraunum við ríkisstjórnir Bretlands og Sambandslýðveldisins
Þýskalands um þau vandamál, sem skapast vegna útfærslunnar."

Í kosningabaráttunni 1971 höfðu núverandi stjórnarflokkar að vísu haldið því
fram, að óþarfi væri að ræða við aðra vegna útfærslurmar. Sjálfstæðismenn voru
það raunsæir að segja fyrir um, að rétt væri að hefja slíkar viðræður strax, svo
að útfærslun yrði virk og næði tilgangi sínum, enda þótt við hefðum auðvitað fullan
lagalegan rétt til einhliða útfærslu.

Þessar samningaviðræður hafa nú staðið yfir í einu eða öðru formi á þriðja
ár, án þess að gengið hafi eða rekið, fyrr en nú með þeim samningi við Breta, sem
óskað er heimildar Alþingis að gera.

Það er skoðun okkar, að full ástæða sé til að ætla, að unnt hefði verið að
ná jafngóðum samningi eða betri fyrir meira en heilu ári og a. m. k. s. l. vor í
samningaviðræðunum í maí, en eftir þær gripu Bretar til fordæmanlegra ofbeldis-
~'ðgerða, sem sköpuðu hættuástand á miðunum. Munum við rökstyðja þessa skoðun
okkar nánar í framsögu. í þessu nefndaráliti bendum við aðeins á samanburð á
tilboði íslendinga í maí og samningnum, sem nú liggur fyrir, skoðun okkar til
staðfestingar.

Ríksstjórnin hefur að okkar áliti haldið illa á samningaviðræðum, verið reikul
í ráði og sjálfri sér ósamkvæm eins og atburðir síðustu vikna leiða glögglega í
ljós. Hefur slík ósamkvæmni og stefnu leysi verið til þess fallið, að ekki náðist sá
árangur, sem unnt hefði verið að ná, ef öðruvísi hefði verið að málinu staðið.

Einsdæmi er, að þingflokkur stjórnarliðs lýsi fyrst milliríkjasamning ••gjör-
samlgea óaðgengilegan", en síðan, að þingmenn hans muni greiða honum atkvæði
til þess að vera áfram í stjórn.

Við teljum það miður, að í inngangi orðsendingar utanríkisráðherra Íslands
til sendiherra Bretlands, en í þeirri orðsendingu felst samningurinn, skuli ekki
vera kveðið ákveðnar að orði en: "er miðað við, að ársafli breskra skipa verði
nm 130000 tonn," og leggjum áherslu á, að í framkvæmd verði hér um algert
hámark að ræða.



Við vekjum athygli á, að þótt takmörkun skipafjölda skv. 1. tl. orðsendingar-
innar dragi verulega úr sóknarmætti breskra togara, um 36% að smálestatölu
miðað við 1971, þá má með aukinni sókn þeirra bresku togara, sem mega veiða
hér við land skv. samningnum, vega hér upp nokkuð á móti.

Augljóst er af ákvörðun friðunarsvæða í 2. tl., að seinlæti og athafnaleysi
sjávarútvegsráðherra við ákvörðun friðunarsvæða hefur orðið til þess, að fleiri
J'riðunarsvæði eru ekki tilgreind í samningnum.

þá er tímaákvörðun lokunar eins svæðis af sex íslendingum óhagkvæm skv.
4. lið. og sýnist raunar sú tímaákvörðun hafa verið tekin í London gagnstætt þeim
upplýsingum, sem gefnar voru að viðræðUlll þar loknum.

Æskilegra hefði verið, að ákvæðin um lögsöguna samkvæmt 6. lið hefðu verið
skýrari, ogrn. a. eðlilegra, að breskur togari. sem staðinn væri að veiðum í bága
við samkomulagið, hefði rétt til þess að kalla á hrekst eftirlitsskip til að sannreyna
málsatvik, í stað þess að leggja þá skyldu á íslenskt varðskip.

Það verður ekki komist hjá því að vekja athygli á, að í samningi þessum felst
ekki viðurkenning Breta á 50 milna fiskveiðilögsögu við Island, eins og fólst í
samningnum við þá 1961 á 12 mílunum. Í þessum samningi er heldur ekkert minnst
á fyrírætlanir okkar um frekari útfærslu fiskveiðiIögsögunnar, eins og gert var í
samningnum frá 1961. Þetta kemur vonandi ekki að sök, þar sem fyrir Alþingi
liggur tillaga okkar, Sjálfstæðismanna um útfærslu auðlindalögsögu okkar í 200
mílur fyrir árslok 1974 og frv. ríkisstjórnarinnar um breytingu á lögunum um
landgrunnið þess efnis, að það skuli miðast víð 200 milur.

Við treystum því, að þróun mála á hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna
muni og færa okkur endanlegan sigur og yfirráð yfir 200 mílna auðlindalögsögu.

Ekkert er heldur í samningnum minnst á málarekstur Breta í Haag, og sætir
það furðu, þegar höfð eru í huga stóryrði sumra stjórnarsinna um þann mála-
rekstur.

Þá viljum við taka fram, að allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa viljað
leita samkomulags við Breta og koma á friði á miðunum til að bægja frá hættum.
Allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru þeirrar skoðunar, að unnt hefði verið að
nú betri samningum en raun ber vitni, ef betur hefði verið staðið að málum, og
nokkrir þeirra telja ágalla samningsins svo mikla, að þeir telja sig ekki geta fallist
á hann eins og hann liggur fyrir.

Við, sem greiðum samningnum atkvæði, gerum það fyrst og fremst til þess að
binda endi lÍ hina hættulegu deilu og koma á friði. Í öðru lagi viljum við treysta
því, að Bretar taki hér minna en 130 þús. tonna ársaf'la, í stað 160-170 þús. tonna
ársafla fyrsta árið eftir útfærsluna, sem forsætisráðherra telur erfitt að vefengja,
að þeir hafi gert. Í þriðja lagi teljum við lífsnauðsyn að stemma stigu við smá-
fiska drápi hér við land og gera eftirlit með veiðarfærum og veiðum Breta sam-
kvæmt samningum virkt. t fjórða lagi teljum við miklu máli skipta, að tollalækk-
anir samkvæmt viðskiptasamningi okkar við Efnahagsbandalagið geti komið til
framkvæmda og markaðir fyrir sjávarafurðir í löndum þess nýtist okkur.

Við höfum þann skilning, að þessi samningur breyti engu um þá fyrirætlun
okkar Sjálfstæðismanna, sem við vonum að samstaða náist um hér á þingi, að
færa auðlindalögsögu okkar út í 200 mílur fyrir árslok 1974, nema að svo miklu
leyti sem, veiðiheimildir þær, sem Bretum eru veittar samkvæmt samningnum milli
12 og 50 mílna, hljóta að gilda, þar til samningstímabílíö er á enda. Voru aðrir
nefndarmenn í utanríkismálanefnd sammála um þennan skilning.

Með tilvísun til þess, sem hér hefur verið sagt, munum við undirritaðir full-
trúar Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd greiða atkvæði með tillögu til þings-
ályktunar um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ganga frá bráðabirgðasamkomu-
lagi við ríkisstjórn Bretlands um veiðar breskra togara.



Þótt við séum að þessu leyti sammála öðrum nefndarmönnum í utanríkismála-
nefnd, höfum við kosið að skila séráliti til þess að koma sérstaklega sjónarmiðum
okkar í máli þessu á framfæri.

Alþingi, 12. nóv. 1973.
Geir Hallgrímsson,

frsm.
Matthías A. Mathiesen.


