
Nd. 220. Frumvarp til laga [99. mál]
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.

(Lagt fyrir Alþingi á 80. löggjafarþingi, 1960.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu, að ákvæðin í alþjóða-

samningi, er gerður var í London 24. janúar 1959, milli íslands, Belgíu, Bretlands,
Danmerkur, Frakklands, Hollands, írlands, Noregs, Póllands, Portúgals, Ráðstjórn-
arríkjanna, Sambands lýðv eldis Þýzkalands, Spánar og Svíþjóðar, um fiskveiðar á
norðausturhluta Atlantshafs, skuli ganga í gildi. Enn fremur er ráðherra heimilt að
setja frekari reglur, er þurfa þykir, til þess að framfylgja samningi þessum.

Samningurinn er prentaður í þýðingu á íslenzku með lögum þessum ásamt
viðhæti,

Ríkisstjórninni er heimilt að setja ákvæði í reglugerð í samræmi við samn-
inginn.

2. gr.
Brot á reglum, sem settar verða samkvæmt 1. gr. laga þessara, og ákvæðum

samningsins, varða sektum frá 500.00 til 20000.00 krónum, nema þyngri refsing
liggi við samkvæmt öðrum lögum.

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

3. gr,
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Fylgiskjal.
SAMNINGUR

UM FISKVEIÐAR Á NORÐAUSTUR-
HLUTA ATLANTSHAFS.
London, 24. janúar 1959.

Ríki þau, sem eru aðilar að samningi
þessum, hafa í því skyni að tryggja vernd-
un fiskstofna og hagnýtan rekstur fisk-
veiða á norðausturhluta Atlantshafs og
aðliggjandi hafsvæðum, vegna sameigin-
legra hagsmuna sinna orðið ásátt um eft-
irfarandi:

1. gr.
1. Svæði það, sem samningur þessi nær

til (og hér eftir nefnist "samnings-
svæðið") skal ná til hafsvæða

a. innan þess hluta Atlantshafs og
Íshafs og aðliggjandi hafa, er
liggja norðan við 36. gráðu norð-
urbreiddar og milli 42. gráðu vest-
urlengdar og 51. gráðu austur-
lengdar að undanteknu
i. Eystrasalti og Beltunum sunn-

an og austan við línur dregnar
milli Hasenörehöfða og
Gniben-odda, milli Korshage
og Spodsbjerg og milli Gilbjerg-
höfða og Kullen, svo og

ii. Miðjarðarhafi og aðliggjandi
hafsvæðum þangað sem sker-
ast 36. breiddargráða og vest-
urlengdarbaugurinn 5° 36'.

b. á Atlantshafi norðan 59. gráðu
norðurbreiddar og milli 44. og 42.
gráðu vesturlengdar.

2. Samningssvæðinu skal skipt í svæði,
og eru mörk þeirra greind í viðbæti
við samning þennan. Gera má breyt-
ingar á svæðum þessum í samræmi
við ákvæði 4. liðs 5. greinar samn-
ings þessa.

3. Í samningi þessum merkja eftirtalin
orð það, sem hér segir:
a. "Skip" merkir hvert það skip eða

bát, sem notað er til fiskveiða eða
hagnýtingar afla og skráð er á

THE NORTH-EAST ATLANTIC
FISHERIES CONVENTION
London, January 24, 1959.

The States Parties to this Convention
Desh-ing to ensure the conservation of
the fish stocks and the rational exploita-
tion of the fisheries of the North-East
Atlantic Ocean and adjacent waters,
which are of common concern to them;
have agreed as follows:

Article 1
1. The area to which this Convention

applies (hereinafter referred to as
"the Convention area") shall be all
waters which are situated
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 longitude and 510 east longe-
tude, but excluding
i. the Baltic Sea and Belts Iyíng

to the south and east of lines
drawn from Hasenore Head to
Gniben Point, from Korshage
to Spodsbierg and from Gil-
bierg Head to the Kullen, and

ii. the Mediterrancan Sea and its
dependent seas as far as the
point of intersection of the
parallel of 360 latitude and the
meridian of 5° 36' west longe-
tude.

b. within that part of the Atlantic
Ocean north of 59° north latitude
and between 440 west longitude
and 42° west longitude.

2. The Convention area shall be divided
into regions, the boundaries of which
shall be those defined in the Annex
to this Convention. The regions shall
be subject such alterations as may be
made in accordance with the provisi-
ons of paragraph 4. of Article 5 of
this Convention.

3. For the purposes of this Convention

a. the expression "vessel" means any
vessel or boat employed in fishing
for sea fish or in the treatment of
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landsvæði samningsrikis, eigend-
ur búsettir þar, eða ber fána þess
og

b. "Landsvæði" merkir i sambandi
við sérhvert samningsríkjanna

i. landsvæði innan samnings-
svæðisins eða liggjandi að þvi,
sem samningsríkí hefur á
hendi alþjóðleg samskipti fyr-
ir.

ii. landsvæði önnur, utan samn-
ingssvæðisins og eigi aðliggj-
andi, sem samningsrlkí hefur
á hendi alþjóðleg samskipti
fyrir, enda tilkynni samnings-
rfkið það skriflega, annað-
hvort við undirskrift samnings
þessa, fullgildingu eða aðild-
aryfirlýsingu eða síðar, að
samningurinn nái til þessara
landsvæða, og stíli yfirlýsing-
una til rikisstjórnar Samein-
aða konungsríkisins Stóra-
Bretlands og Norður-írlands
(sem hér eftir nefnist ríkis-
stjórn Bretlands) og

iii. hafsvæði innan samnings-
svæðisins, þar sem samnings-
ríki hefur eitt lögsögu yfir
fiskveiðum.

2. gr.
Ekkert ákvæði samnings þessa skal tal-

ið hafa nokkur áhrif á réttindi, kröfur
eða skoðanir samningsríkja að þvi er
snertir víðáttu fiskveiðilögsögu.

3. gr.
1. Fastanefnd fiskveiða á Norðaustur-

Atlantshafi er hér með stofnuð (og
nefnist hér eftir fastanefnd). Starf-
ar hún að framkvæmd samnings
þessa.

2. Hverju sambandsríki er heimilt að
tilnefna tvo fastafulltrúa f fasta-
nefndina og auk þeirra þá sérfræð-
inga og ráðgjafa þeim til aðstoðar,
er þurfa þykir.

sea fish which is registered or
owned in the territories of, or
which flies the flag of any Con-
tracting State; and

b. the expression "territories", in
relation to any Contracting State,
extends to
i. any territory within or adja-

cent to the Convention area for
whose international relations
the Contracting State is re-
sponsible;

ii. any other territory, not situ-
ated within the Convention
area or adjacent to it, for whose
international relations the
Contracting State is respons-
ible and for which such
State shall have made known,
by written declaration to the
Government of the United
Kingdem of Great Britain and
Northern Ireland (hereinafter
referred to as the Government
of the United Kingdom), either
at the time of signature, of
ratification, or of adherence, or
subsequently, that this Con-
vention shall apply to it:

iii. the waters within the Con-
vention area where the Con-
tracting State has exclusive
jurisdiction over fisheries.

Article 2
Nothing in this Convention shall be

deemed to affect the rights, claims, or
views of any Contracting State in regard
to the extent of jurisdietion over fisheries.

Article 3
1. A North-East Atlantic Fisheries Com-

mission (hereinafter referred to as
the Commission) is hereby establ-
ished and shall be maintained for the
purposes of this Convention.

2. Each Contracting State may appoint
as its Delegation to the Commission
not more than two Commissioners
and such experts and advisers to
assist them as that State may deter-
mine.
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3. Fastanefnd kýs sér forseta og tvo
varaforseta, og þurfa þeir eigi að
vera úr hópi fastafulltrúa, sérfræð-
inga þeirra eða ráðgjafa. Nú er fasta-
fulltrúi kjörinn forseti og leggur
hann þá niður starf sitt sem fasta-
fulltrúi lands síns, enda er viðkom-
andi ríki heimilt að tilnefna annan
fastafulltrúa i hans stað.

4. Skrifstofa fastanefndar er í London.

5. Fastanefnd kemur saman til fundar
á ári hverju í London, nema hún af-
ráði annað, og velur hún sjálf fund-
artíma. ÞÓ ber formanni svo fljótt
sem auðið er að kveðja til fundar á
þeim stað og tíma, er hann ákveður,
ef fastafulltrúi samningsríkis krefst
þess og hlýtur í því efni stuðning
fastafulltrúa frá þremur ríkjum öðr-
um.

6. Fastanefnd skipar framkvæmda-
stjóra og annað starfslið hvenær sem
er eftir því sem þörf krefur.

7. Fastanefnd er heimilt að stofna
nefndir i tilteknu skyni eftir þvi, sem
henni þykir með þurfa.

8. Pastefulltrúar hvers samningsríkis
ráða einu atkvæði í fastanefnd, og
fer annar hvor þeirra með það. Ræður
einfaldur meirihluti atkvæða úrslit-
um mála, nema öðruvísi sé sérstaklega
kveðið á um. Nú skiptast atkvæði
jafnt um málefni, er hlítir einföld-
um meirihluta, og skoðast tillagan
þá felld,

9. Fastanefnd setur sér fundarsköp Í
samræmi við ákvæði þessarar grein-
ar, og kveður í þeim á um kjör for-
seta og varaforseta og kjörtíma
þeirra.

10. Ríkisstjórn Bretlands boðar til fyrsta
fundar fastanefndar svo skjótt. sem
fært er eftir að samningur þessi er
genginn í gildi. Hún sendir samnings-

3. The Cornmission shall elect its own
President and not more than two
Vice-Presidents who need not be
chosen from the Commissioners or
their experts or advisers. If a member
of a Delegation has been elected
President he shall forthwith cease to
act as a member of that Delegation,
and if a Commissioner has been
elected the State concerned shall have
the right to appoint another person
to serve in his place.

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

5. Except where the Commission
deterrnines otherwise, it shall meet
once a year in London at such time
as it shall decide : provided, however,
that upon the request of a Com-
missioner of a Contracting State and
subject to the concurrence of a Com-
missioner of each of three other Con-
tracting States, the President shall,
as soon as practicable, summon a
meeting at such time and placeas
he may determine.

6. The Commission shall appoint its own
Secretary and may from time to time
appoint such other staff as it may
require.

7. The Commission may set up such
Committees as it considers desirable
to perform such functions as it may
determine.

8. Each Delegation shall have one vote
in the Commission which may be
east only by a Commissioner of the
State concerned. Decisions shall be
taken by a simple majority except
where otherwise specifically pro-
vided. If there is an even division of
votes on any matter which is subject
to a simple majority dec isi on, the
proposal shall be regarded as rejected.

9. Subject to the provisions of' this
Article, the Commission shall draw
up its own Rules of Procedure, in-
cluding provisions for the election of
the President and Vice-Presidents
and their terms of office.

10. The Government of the United King-
dom shall call the first meeting of
the Commíssíon as soon as practic-
able after the coming into force of
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ríkjum bráðabirgðadagskrá eigi síð-
ar en tveimur mánuðum fyrir fund-
ardag.

11. Fundargerðir fastanefndar, tillögur
og ályktanir skulu sendar svo fljótt
sem auðið er öllum samningsríkjum
á ensku og frönsku.

4. gr.
1. Samningsríkin bera hvert um sig

kostnað fastafulltrúa, sérfræðinga og
ráðgjafa, er þau hafa tilnefnt.

2. Fastanefnd semur á ári hverju áætl-
un um útgjöld sín.

3. Nú nemur fjárhagsáætlun einhvers
árs f:200 eða minna fyrir hvert samn-
ingsríki, og deilist þá kostnaðurinn
jafnt milli þeirra.

4. Fari kostnaðaráætlun einhvers árs
fram úr f:200 fyrir hvert samnings-
ríki, skal fastanefndin reikna fram-
lag hvers ríkis um sig eftir þessari
reglu:

a. Frá heildarupphæðinni skal fyrst
draga upphæð, er nemur f:200 fyr-
ir hvert samningsríki.

b. Afgangnum skal skipt í jafna
hluti jafnmarga og nemur tölu
þátttakenda í svæðanefndum.

c. Hvert samningsríki greiðir síðan
f:200 að viðbættum hlutum, er
svara til tölu þeirra svæðanefnda,
er það á sæti i.

5. Fastanefnd skal tilkynna hverju
samningsríki, hvaða upphæð því er
gert að greiða samkvæmt 3. og 4. lið
þessarar greinar, og ber samnings-
ríkinu síðan svo fljótt sem auðið er
að inna hina tilkynntu greiðslu af
hendi.

6. Framlög ber að greiða í mynt þess
lands þar sem skrifstofa fastanefnd-
ar hefur aðsetur, nema fastanefnd

this Convention, and shall communi-
cate the provisional agenda to each
of the other Contracting States not
less than two months before the date
of the meeting.

11. Reports of the proceedings of the
Commission shall be transmitted and
proposals and recommendations shall
be notified as soon as possible to all
Contracting States in English and in
French.

Article 4
1. Each Contracting State shall pay the

expenses of the Commissioners, ex-
perts and advisers appointed by it.

2. The Commission shall prepare an
annual budget of the proposed ex-
penditures of the Commission.

3. In any year in which the annual
budget amounts to f:200 or less for
each Contracting State, the total sum
shall be shared equally between Con-
tracting States.

4. In any year in which the annual
budget exceeds f:200 for each Con-
tracting State, the Commission shall
calculate the payments due from each
Contracting State according to the
following formula:
a. from the budget there shall be

deducted a sum of 1:200 for each
Contracting State;

b. the remainder shall be divided
into such number of equal shares
as correspond to the total number
of Regional Committee member-
ships;

c. the payment due from any Con-
tracting State shall be the equi-
valent of 1:200 plus the number of
shares equal to' the number of
Regional Committees in which
that State participates.

5. The Commission shall notify to each
Contracting State the sum due from
that State as calculated under para-
graph 3. or 4. of this Article and as
soon as possible thereafter each Con-
tracting State shall pay to the Com-
mission the sum so notified.

6. Contributions shall be payable in the
currency of the country in which the
Office of the Commission is located,
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fallist á að taka við greiðslu i mynt,
sem telja má að hún þurfi að nota til
greiðslu kostnaðar hverju sinni, enda
sé hámark slíkra greiðslna ákveðið
árlega við samningu fjárhagsáætl-
unar.

!. A fyrsta fundi sínum ber fastanefnd
að samþykkja fjárhagsáætlun um
fyrsta fjárhagsár sitt og senda samn-
ingsríkjum afrit af henni ásamt til-
kynningu um áætluð framlög þeirra
samkvæmt 3. og 4. lið greinar þess-
arar.

8. Að því er varðar síðari fjárhagsár,
ber fastanefnd að leggja fyrir öll
samningsríkin drög að fjárhagsáætl-
un ásamt skrá um niðurjöfnun eigi
síðar en sex vikum fyrir þann árs-
fund fastanefndar, sem tekur fjár-
hagsáætlunina til umræðu.

5. gr.
1. Fastanefnd stofnar svæðisnefnd fyr-

ir hvern hluta, sem samningssvæð-
ið skiptist í, og eru völd og skyldur
nefndanna greindar í 6. grein samn-
ings þessa.

2. Fastanefnd ákveður setu i öllum
svæðanefndum. Þó hefur samnings-
ríki, er strendur á að svæðinu eða
stundar fiskveiðar þar, að sjálfsögðu
rétt til setu í svæðisnefndinni. Nú
stundar samningsríki á öðru svæði
veiðar fisktegundar, sem einnig veið-
ist á svæðinu, og á það þá kost á
setu í svæðisnefndinni.

3. f samræmi við ákvæði 6. greinar
samnings þessa, ber fastanefnd að
ákveða starfssvið svæðanefnda og
setja þeim fundarsköp.

4. Heimilt er fastanefnd hvenær sem
er að breyta mörkum svæða

except that the Commission may
accept payment in the currencies in
which it may be expected that ex-
penditures of the Commission will
be made from time to time, up to an
amount established each year by the
Commission when preparing the
annual budget.

7. At its first meeting the Commission
shall approve a budget for the balance
of the first financial year in which
the Commission functions and shall
transrn it to the Contracting States
copies of that budget together with
notices of their respective contribut-
ions as assessed under paragraph 3.
or 4. of this Article.

8. In subsequent financial years, the
Commission shall submit to each
Contracting State drafts of annual
budgets, together with a schedule of
allocations, not less than six weeks
before the annual meeting of the
Commission at which the budgets are
to be considered.

Article 5
1. The Commission shall establish a

Regional Committee, with the powers
and duties described in Article 6 of
this Convention. for each of the
regions into which the Convention
area is divided.

2. The representation on any Regional
Committee so established shall be
determined by the Commission, pro-
vided, however, that any Contract-
ing State with a coastline adjacent to
that region, or exploiting the fisheries
of the regíon, has automatically the
right of representation on the Regi-
onal Committee. Contracting States
exploiting elsewhere a stock which is
also fished in that region shall have
the opportunity of being represcnted
on the Regional Committee.

3. Subject to the provisions of Article
6 of this Convention, the Commission
shall determine the terms of reference
of, and the procedure to be followed
by, each Regional Committee.

4. The Commission may at any time
alter the boundaries and vary the
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þeirra, sem greind eru i viðbæti við
samning þenna, svo og tölu þeirra.
Til þessa þarf einróma samþykki
allra fastafulltrúa, sem viðstaddir eru
og atkvæði greiða, enda berist eigi
innan þriggja mánaða mótmæli þeirra
samningsríkja, sem eigi hafa átt full-
trúa á fundinum eða eigi greiddu þar
atkvæði.

6. gr.
1. Fastanefnd ber

a. að fylgjast með fiskveiðum á
samningssvæðinu,

b. að athuga í ljósi þeirra tæknilegu
upplýsinga, sem fáanlegar eru,
hvaða ráðstafanir ber að gera til
þess að vernda fiskstofna á svæð-
inu og tryggja hagnýtan rekstur
fiskveiða þar.

c. að athuga, að beiðni samningsrfkis,
þær tillögur, sem ríki, er ekki er
aðili að samningi þessum, hefur
gert til hennar um að hefja við-
ræður um verndun fiskstofna á
samningssvæðinu eða hluta þess,
og

d. gera tillögur til samningsríkja um
hvers konar ráðstafanir, sem frá
greinir í 7. grein samnings þessa,
byggðar á niðurstöðum visinda-
legra rannsókna og athugana, að
svo miklu leyti sem hægt er.

2. Svæðanefndum ber, að þvi er svæðin
varðar, að endurskoða og athuga öll
mál á sama hátt og greinir Í 1. lið
greinar þessarar um fastanefnd og
samningssvæðið. Rétt er svæðisnefnd
að bera fram tillögur um fram-
kvæmdir varðandi sitt svæði, og ber
henni að athuga þær tillögur þessa
efnis, sem fastanefnd kann að vísa til
hennar.

3. Rétt er svæðanefndum að gera
drög að ályktunum til athugunar í
fastanefnd og getur hún samþykkt
slík drög með þeim breytingum, er
henni þykir þurfa, i formi ályktana i

number of the regions defined in the
Annex to this Convention, provided
this is by the unanimous decision of
the Delegations present and voting
and no objection is made within three
months thereafter by anyContract-
ing State not represented, or not vot-
ing, at the meeting.

Article 6
1. It shall be the duty of the Com-

mission:
a. to keep under review the fisheries

in the Convention area;
b. to consider, in the light of the

technical information available,
what measures may be required
for the conservation of the fish
stocks and for the rational ex-
ploitation of the fisheries in the
area;

c. to consider, at the request of any
Contracting State, representations
made to it by a State which is not
a party to this Convention for the
opening of negotiations on the
conservation of fish stocks in the
Convention area or any part
thereof; and

d. to make to Contracting States
recommendations, based as far as
practicable on the results of
scientific research and invest-
igation, with regard to any of the
measures set out in Article 7 of
this Convention.

2. It shall be the duty of a Regional
Committee to perform, in relation to
its Region, functions of review and
consideration similar to those descri-
bed in paragraph 1. of this Article in
relation to the Commission and the
Convention area. A Regional Com-
mittee may initiate proposals for
measures in relation to its region and
shall consider any such proposals as
may be remitted to it by the Com-
mission.

3. A Regional Committee may prepare
draft recommendations for consid-
eration by the Commission, which
may adopt any such draft recom-
mendations, with any modifications
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samræmi við ákvæði 7. greinar samn-
ings þessa.

4. Rétt er svæðanefndum á hverjum
tíma að skipa undirnefndir til þess að
athuga tiltekin vandamál, er varða
hluta svæðisins, enda gefi þær nefnd-
inni skýrslu þar um.

7. gr.
1. Þær ráðstafanir varðandi markmið

og tilgang samnings þessa, sem fasta-
nefnd og svæðanefndir geta tekið til
athugunar og fastanefnd getur gert
ályktanir um til samningsríkja, eru
þessar:

a. ráðstafanir til ákvörðunar
möskvastærðar á fiskinetjum.

b. ráðstafanir til ákvörðunar á lág-
marksstærð fisks, er skip mega
hirða, afferma eða sýna eða bjóða
til sölu.

c. ráðstafanir til fiskveiðabanns á
tilteknum tímum,

d. ráðstafanir til fiskveiðabanns á
tilteknum svæðum,

e. ráðstafanir til ákvörðunar um
veiðarfæri og áhöld aðrar en þær,
er lúta að möskvastærð á fiski-
netjum,

f. ákvarðanir til úrbóta og aukning-
ar á auðlindum hafsins, og geta
til þeirra talizt tækniklak og flutn-
ingur lífvera og seiða.

2. Til viðbótar ráðstöfunum þeim, er
greinir í 1. lið greinar þessarar, má
gera ráðstafanir til þess að ákvarða
heildarveiði eða heildarsókn á til-
teknu tímabili, svo og allar aðrar
ráðstafanir til þess að varðveita fisk-
stofna á samningssvæðinu. Tillögur,
er að slíku lúta, skulu hljóta að
minnsta kosti tvo þriðju hluta at-
kvæða þeirra fastafulltrúa, er við-
staddir eru og atkvæði greiða. og síð-
an samþykki allra samníngsrfk]a f
samræmi við stjórnarskrárákvæði
þeirra.

3. Ráðstafanir þær, er greinir í 1. og 2.
lið greinar þessarar, mega ná til allra

it may consider desirable, as recom-
mendations for the purpose of Article
7 of this Convention.

4. A Regional Committee may at any
time appoint sub-committees to study
specific problems affecting parts of
the Region and to report thereon to
the Regional Committee.

Article 7
1. The measures relating to the object-

ives and purposes of this Convention
which the Commission and Regional
Committees may consider, and on
which the Commission may make
recommendations to the Contracting
States, are
a. any measures for the regulation

of the size of mesh of fishing nets;
b. any measures for the regulation

of the size limits of fish that may
be retained on board vessels, or
landed, or exposed or offered for
sale;

c. any measures for the establish-
ment of closed seasons;

d. any measures for the establish-
ment of closed areas;

e. any measures for the regulation
of fishing gear and applíances,
other than regulation of the síze
of mesh of fishing nets;

f. any measures for the ímprove-
ment and the increase of marine
resources, which may include
artificial propagation, the trans-
plantation of organisms and the
transplantation of young.

2. Measures for regulating the amount
of total catch, or the amount of fishing
effort in any period, or any other
kínds of measures for the purpose of
the conservation of the fish stocks
in the Convention area, may be added
to the measures listed in paragraph
1. of this Article on a proposal
adopted by not less than a two-thirds
majority of the Delegations present
and voting and subsequently accepted
by all Contracting States in accord-
ance with their respective consti-
tutional procedures.

3. The measures provided for in para-
graphs 1. and 2. of this Article may
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tegunda sjófiska og skelfiska, en eigi
til spendýra í sjó. Þær geta og náð
til allra tegunda veiða og til allra
hluta samningssvæðisins.

8. gr.
1. Í samræmi við ákvæði greinar þess-

arar fallast samningsríkin á að fram-
kvæma allar tillögur fastanefndar
samkvæmt 7. grein samnings þessa,
sem samþykktar eru með að minnsta
kosti tveim þriðju atkvæða fasta-
fulltrúa þeirra, sem viðstaddir eru
og atkvæði greiða.

2. Áður en níutíu dagar eru liðnir frá
því að samningsríki hefur verið til-
kynnt ályktun slík, er um ræðir í 1.
lið greinar þessarar, er þvi heimilt
að mótmæla henni, og er því þá eigi
skylt að framkvæma hana.

3. Nú eru mótmæli gerð innan níutíu
daga tímabilsins, og er hverju öðru
samningsríki heimilt að hafa uppi
svipuð mótmæli áður en liðnir eru
sextíu dagar, eða áður en liðnir eru
þrjátíu dagar frá því það tók við til-
kynningu um að annað samningsríki
hefði mótmælt innan umræddra sex-
tíu daga.

4. Nú mótmæla þrjú samningsríki eða
fleiri gerðri ályktun, og eru þá öll
samningsríkin laus undan skuldbind-
ingu um að framkvæma ályktunina.
Þó mega þau sín á milli, nokkur eða
öll, fallast á að framkvæma hana.

5. Nú hefur samningsríki mótmælt
ályktun, og er því hvenær sem er
heimilt að taka mótmæli sín aftur.
Ber því þá, í samræmi við ákvæði 4.
liðs greinar þessarar, að framkvæma
ályktunina innan níutiu daga eða frá
þeim degi, er fastanefnd tiltekur sam-
kvæmt 9. grein samnings þessa, hvort
sem síðar verður.

6. Fastanefnd ber að tilkynna öllum
samningsríkjum þegar í stað, er hún
tekur við mótmælum eða afturköllun
þeirra.

relate to any or all species of sea fish
and shell fish, but not to sea mam-
mals; to any or all methods of fish-
ing; and to any or all parts of the
Convention area.

Article 8
1. Subject to the provisions of this

Article, the Contracting States under-
take to give effect to any recom-
mendation made by the Commission
under Article 7 of this Convention
and adopted by not less than a two-
thirds majority of the Delegations
present and voting.

2. Any Contracting State may, within
ninety days of the date of notice of
a recommendation to which para-
graph 1. of this Article applies, object
to it and in that event shall not be
under obligation to give effect to the
recommendation.

3. In the event of an objection being
made within the ninety-day period,
any other Contracting State may
similarly object at any time within a
further period of sixty days, or within
thirty days after receiving notice of
an objection by another Contracting
State made within the further period
of sixty days.

4. If objections to a recommendation
are made by three or more of the
Contracting States, all the other
Contracting States shall be relieved
forthwith of any obligation to give
effect to that re comm enda tion but
any or all of them may nevertheless
agree among themselves to give effect
to it.

5. Any Contracting State which has
objected to a recommendation may
at any time withdraw that objection
and shall then, subject to the provisi-
ons of paragraph 4. of this Article,
give effect to the recommendation
within ninety days, or as from the
date determined by the Commission
under Article 9 of this Convention,
whichever is the later.

6. The Commission shall notify each
Contracting State immediately upon
receipt of each objection and with-
drawal.

9



9. gr.
Allar ályktanir, sem um ræðir í 1. lið 8.

greinar samnings þessa, skulu í samræmi
við ákvæði þeirrar greinar teljast bind-
andi fyrir samningsríkin frá þeim degi,
er fastanefnd tiltekur, enda sé hann eigi
tiltekinn fyrr en þeim tíma lýkur, sem
ætlaður er til mótmæla þeirra, er um get-
ur í greininni.

10. gr.
1. Rétt er samningsríki hvenær sem er,

að tveim árum liðnum frá því er þvi
var gert að framkvæma hvers konar
ályktun, sem um ræðir í 1. lið 8.
greinar samnings þessa, að tilkynna
fastanefnd uppsögn á samþykki sínu
við ályktunina. Verði slík uppsögn
eigi afturkölluð, gengur hún i gildi
að tólf mánuðum liðnum frá því hún
var gerð, og er ályktunin eftir það
eigi bindandi fyrir samningsríkið.

2. Nú hefur ályktun eigi lengur gildi
gagnvart einhverju samningsríki
samkvæmt 1. lið þessarar greinar, og
hefur hún þá eigi lengur gildi gagn-
vart nokkru því samningsríki, sem
þess óskar frá þeim tíma að það
tilkynnti uppsögn til fastanefndar.

3. Fastanefnd ber þegar eftir móttöku
að tilkynna öllum samningsríkjum
þær uppsagnir, sem henni kunna að
berast samkvæmt þessari grein.

ll. gr.
1. Fastanefnd ber jafnan, þegar þess er

kostur, að leita ráða hjá Alþjóðahaf-
rannsóknaráðinu og samstarfs við
það um framkvæmd nauðsynlegra
rannsókna, svo að ályktanir þær, er
hún gerir um vernd fiskstofna á
á samningssvæðinu, séu, að svo miklu
leyti sem fært er, byggðar á niður-
stöðum vísindarannsókna og athug-
ana. t þessu skyni er henni heimilt
að gera þá samninga eða það sam-

Article 9
Any recommendation to which para-

graph 1. of Article 8 of this Convention
applies shall, subject to the provisions of
that Article, become binding on the Con-
tracting States from the date determined
by the Commission, which shall not be
before the period for objection provided
in Article 8 has elapsed.

Article 10
1. At any time after two years from the

date on which it has been required
to give effect to any recommendation
to which paragraph 1. of Article 8
of this Convention applies, any Con-
tracting State may give the Com-
missi on notice of the termination of
its acceptance of the recommendation
and, if that notice is not withdrawn,
the recommendation shall cease to
be binding on that Contracting State
at the end of twelve months from the
date of the notice.

2. At any time after a recommendation
has ceased to be binding on a Con-
tracting State under paragraph 1. of
this Article, the recommendation
shall cease to be binding on any other
Contracting State which so desires
upon the date of notice to the Com-
missi on of withdrawal of acceptance
of that recommendation by such other
State.

3. The Commission shall notify all
Contracting States of every notice
under this Article immediately upon
the receipt thereof.

Article 11
1. In order that the recommendations

made by the Commission fór the
conservation of the stocks of fish
within the Convention area shall be
based so far as practicable upon the

.results of scientific research and
investigation, the Commission shall
when possible seek the advice of the
International Council for the Ex-
ploration of the Sea and the co-
operation of the Council in carrying
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komu lag við Alþjóðahafrannsókna-
ráðið, sem henni þykir þurfa.

2. Heimilt er fastanefnd að leita samn-
inga og halda uppi samstarfi við all-
ar aðrar alþjóðastofnanir, sem hafa
svipað markmið.

12. gr.
1. Skylt er samningsríkjum að beiðni

fastanefndar að láta henni i té allar
tölfræðilegar og líffræðilegar upp-
lýsingar, sem fáanlegar eru og henni
mega að gagni koma í samræmi við
samning þenna.

2. Rétt er fastanefnd að birta skýrslur
um starfsemi sina eða dreifa þeim á
annan hátt. Nær þetta og til annarra
upplýsinga um fiskveiðar á samn-
ingssvæðinu eða hluta þess eftir þvi,
sem þurfa þykir.

13. gr.
1. Án þess að I bága brjóti við full-

veldisréttindi samningsríkja yfir
landhelgi eða innhöfum, er hverju
þeirra skylt á sínu landssvæði og
gagnvart eigin þegnum og skipum að
gera viðeigandi ráðstafanir til þess
að framfylgja ákvæðum samnings
þessa og ályktunum fastanefndar,
sem öðlazt hafa gildi gagnvart því,
svo og að beita viðurlögum fyrir
brot á þeim.

2. Ber hverju samningsrfkí að gefa
fastanefnd árlega skýrslu um, hvað
í slíku efni hefur verið aðhafzt.

3. Fastanefnd getur gert ályktanir með
tveim þriðju hlutum atkvæða, annars
vegar um innanlandseftirlit i samn-
ingsríkjunum og hins vegar um inn-
anlands- og alþjóðaráðstafanir til

out any necessary investigations and,
for this purpose, may make such
joint arrangements as may be agreed
with the International Council for
the Exploration of the Sea or may
make such other arrangements as it
may think fit.

2. The Commission may seek to establ-
ish and maintain working arrange-
ments with any other international
organisation which has related
objectives.

Article 12
1. The Contracting States undertake to

furnish on the request of the Com-
mission any available statistical and
biological information the Com-
mission may need for the purposes of
this Convention.

2. The Commission may pubIish or
otherwise disseminate reports of its
activities and such other informat-
ion relating to the fisheries in the
Convention area or any part of that
area as it may deem appropriate.

. Article 13
1. Without prejudice to the sovereign

rights of States in regard to their
territorial and internal waters, each
Contracting State shall take in its
territories and in regard to its own
nationals and its own vessels appro-
priate measures to ensure the appli-
cation of the provisions of this Con-
vention and of the recommendations
of the Commission which have be-
come binding on that Contracting
State and the punishment of infract-
ions of the said provisons and recom-
mendations.

2. Each Contracting State shall transmit
annually to the Commission a state-
ment of the action taken by it for
these purposes.

3. The Commission may by a two-thírds
majority make recommendations for,
on the one hand, measures of national
control in the territories of the Con-
tracting States and, on the other hand,
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eftirlits á höfum úti, i því skyni að
tryggja það, að samningi þessum sé
framfylgt, svo og ráðstöfunum þeim,
er í gildi eru samkvæmt honum. Fer
um slíkar ályktanir eftir ákvæðum
8., 9. og 10. greinar.

14. gr.
Eigi ná ákvæði samnings þessa til fisk-

veiða, er eingöngu eru gerðar í vísinda-
tilgangi og framkvæmdar á skipum, er
samningsríki hafa löggilt í þvi skyni, né
til fisks, er veiddur er á þann hátt. En
eigi má selja, sýna eða bjóða slíkan fisk
til sölu gagnstætt ákvæðum 1. liðs 8.
greinar, ef þau gilda í viðkomandi samn-
ingsríki.

15. gr.
1. Samningur þessi liggur frammi til

undirskriftar til 31. marz 1959. Ber
samningsríkjum að fullgilda hann
svo fljótt sem auðið er og afhenda
fullgildingarskjölin ríkisstjórn Bret-
lands.

2. Samningur þessi gengur í gildi þeg-
ar öll ríki, sem hafa undirritað hann,
hafa lagt fram fullgildingarskjöl sin.
Nú hafa þau eigi öll fullgilt hann
áður en ár er liðið frá 31. marz 1959,
en a. m. k. sjö þeirra hafa gert það,
og er þeim þá heimilt að semja sín á
milli með sérstakri bókun um dag,
er samningurinn skuli ganga i gildi.
Gengur hann þá í gildi gagnvart þeim
ríkjum, er síðar fullgilda hann, frá
þeim degi, er þau leggja fram full-
gildingarskjöl sín.

3. Heimilt er öllum ríkjum, sem eigr
hafa undirritað samning þennan, að
gerast aðilar að honum eftir að hann
er genginn í gildi í samræmi við
ákvæði 2. liðs þessarar greinar. Aðild

national and international measures
of control on the high seas, for the
purpose of ensuring the application
of the Convention and the measures
in force thereunder. Such recom-
mendations shall be subject to the
provisions of Articles 8, 9 and 10.

Article 14
The provisions of this Convention shall

not apply to fishing operations conducted
solely for the purpose of scientific in-
vestigation by vessels authorised by a
Contracting State for that purpose, or to
fish taken in the course of such operations,
but in any of the territories of any Con-
tracting State bound by a recommendat-
ion to which paragraph 1. of Article 8
appIies, fish so taken shall not be sold or
exposed or offered for sale in contravent-
ion of any such recommendation.

Article 15
1. This Convention shall be open for

signature until 31st March, 1959. It
shall be ratified as soon as possible
and the instruments of ratification
shall be deposited with the Govern-
ment of the United Kingdom.

2. This Convention shall enter into
force upon the deposit of instruments
of ratification by all signatory States.
If, however, after the Iapse of one
year from 31th Mareh, 1959, áll the
signatory States have not ratified this
Convention, but not less than seven
of them have deposited instruments
of ratification, these latter States may
agree among themselves byspecial
protocol on the date on which this
Convention shall enter into force; and
in that case this Convention shall enter
into force with respect to any State
that ratifies thereafter on the date of
deposit of its instrument of ratificat-
ion.

3. Any State which has not signed this
Convention may accede thereto at
any time after it has come into force
in accordancewith paragraph ~. of
this Article. Accessíon shall be ef-
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gerist með skriflegri tilkynningu
stílaðri til ríkisstjórnar Bretlands og
gengur i gildi við móttöku. Öllum
ríkjum, er aðilar gerast að samningi
þessum, ber að framkvæma ályktanir
þær, sem gilda gagnvart öllum öðr-
um samningsríkjum á þeim tíma,
svo og þær ályktanir aðrar, sem þá
eru í gildi gagnvart einhverju eða
einhverjum samningsríkjanna, ef þær
eru ekki sérstaklega undan þegnar í
tilkynningu um aðild.

4. Ríkisstjórn Bretlands ber að tilkynna
öllum ríkjum, er undirritað hafa
samning þennan, svo og öðrum aðild-
arríkjum um öll fullgildingarskjöl, er
fram eru lögð, og um aðildartilkynn-
ingar, sem hún hefur tekið við, svo
og um ríki þau, er samingurinn nær
til og frá hvaða tíma.

16. gr.
1. Ákvæði 5., 6.,7.,8. og 9. greinar samn-

ings um möskvastærð fiskinet ja og
lágmarksstærðir fisktegunda, svo og
1., II. og III. viðbætir við þann samn-
ing, sem undirritaður var í London 5.
apríl 1946, svo sem honum hefur
verið breytt samkvæmt ákvæðum
10. liðs 12. greinar hans, skulu
halda gildi sínu gagnvart öllum rikj-
um, er standa að samningi þessum.
En að því er hann varðar, skulu þau
skoðast sem ályktanir gerðar og gild-
ar án mótmæla samkvæmt samningi
þessum frá og með þeim degi, er hann
gengur i gildi, gagnvart viðkomandi
ríki innan svæðis þess, er sá samn-
ingur (1946) nær til. ÞÓ er öllum
samningsríkjum heimilt á tveim ár-
um hinum næstu eftir að samningur
þessi gengur í gildi að leysa sig að
öllu eða nokkru undan slíkum álykt-
unum með tólf mánaða uppsögn, stil-
aðri til ríkisstjórnar Bretlands. Nú
hefur samningsríki tilkynnt uppsögn
á hluta umræddrar ályktunar, og er
hverju öðru samningsriki heimilt frá
sama Uma að tilkynna undanþágu
sína undan sama eða öðrum hluta

fected by means of a notice in writing
addrcssed to the Government of the
United Kingdom and shall take effect
on the date of its receipt. Any State
which accedes to this Convention
shall simuUaneously undertake to
give effect to those recommendations
which are, at the time of its accession,
binding on all the other Contracting
States as well as to any other recom-
mendations which are, at that time,
binding on one or more of the Con-
tracting States and are not specificalIy
excluded by the acceding State in its
notice of accession.

4. The Government of the United King-
dom shall inform all signatory and
acceding States of all ratifications
deposited and accessions received and
shall notify signatory States of the
date and the States in respect of
which this Convention enters into
force.

Article 16
1. In respect of each State Party to this

Convention, the provisions of Articles
5, 6, 7, 8 and 9 and Annexes I, II and
III of the Convention for the Regnlat-
ion of the Meshes of Fishing Nets and
the Size Liinits of Fish, signed at
London, on 5th April, 1946, as am-
ended by decisions made under para-
praph 10. of Article 12 of that Con-
vention, shall remain in force but
shall be deemed for the purposes of
the present Convention to be a recom-
mendation made and given effect
without objection under this Con-
vention as from the date of its entry
into force in respect of that State
within the area covered by the 1946
Convention; provided that in the
period of two years after the corning
into force of this Convention, any
Contracting State may, on giving
twelve months' written notice to the
Government of the United Kingdom,
withdraw from the whole or any part
of the said recommendation. If a Con-
tracting State has, in accordance
with the provisions of this Article,
given notice of its withdrawal from
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nefndrar ályktunar eða undan álykt-
uninni í heild.

2. Ákvæði samnings um möskva stærð
fiskinet ja og lágmarksstærðir fisk-
tegunda, sem gerður var I London 5.
apríl 1946, skulu, nema að þvi leyti,
er greinir í 1. lið þessarar greinar,
hætta að ná til samningsríkja samn-
ings þessa frá þeim tíma, er hann
gengur í gildi gagnvart hverju þeirra.

17. gr.
Eftir að tvö ár eru liðin frá þvi er

samningur þessi gekk í gildi gagnvart
samningsríki, er því heimilt að segja hon-
um upp með tilkynningu stflaðri til ríkis-
stjórnar Bretlands. Gengur úrsögnin úr
gildi tólf mánuðum eftir móttöku, og ber
ríkisstjórn Bretlands að tilkynna öllum
samningsríkjum þetta.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir
fulltrúar, sem til þess hafa lögmætt um-
boð, undirritað samning þennan.

Gjört í London, 24. janúar 1959i tveim
eintökum, og er annað á ensku, hitt á
frönsku. Eru báðir textar jafngildir og
geymast í skjalasafni ríkisstjórnar Bret-
lands.

Ríkisstjörn Bretlandsber að senda öll-
um ríkisstjórnum ríkja, er undirritað
hafa samning þennan, eða gerzt aðilar að
honum, staðfest eintök af báðum textum
hans.

Fyrir hönd Belgíu:

Fyrir hönd Danmerkur:
B. Dinesen

Fyrir hönd Frakklands:
J. Chauvel

a part of the said recommenda-
tion, any other Contracting State may,
with effect from the same date, give
notice of its withdrawal from the
same or any other part of the said
recommendation, or from the recom-
mendation as a whole.

2. The provisions of the Convention for
the Regulation of the Meshes of Fish-
ing Nets and the Size Limits of Fish
signed at London on 5th April, 1946,
shall, save as provided in paragraph
1. of this Article, cease to apply to
each Contracting State to this Con-
vention as from the date of the entry
into force of this Convention in
respect of that State.

Article 17
At any time after two years from the

date on which this Convention has come
into force with respect to a Contracting
State, that State may denounce the Con-
vention by means of a notice in writing
addressed to the Government of the
United Kingdom. Any such denunciation
shall take effect twelve months after the
date of its receipt, and shall be notified
to the Contracting States by the Govern-
ment of the United Kingdom.

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

Done in London this twenty fourth day
of January nineteen hundred and fifty
nine in two copies, one in the English
language, the other in the French langu-
age. Both texts shall be deposited in the
archives of the Government of the United
Kingdóm and shall be regarded as equally
authentic.

The Government ofthe United Kingdom
shall transmit certified copíes of both
texts of this Convention in the two
languages to all the signatory and acce-
ding States.

For Belgium:

For Denmark :
B. Dinesen

For France:
J. Chauvel
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Fyrir hönd Sambandslýðveldisins
Þýzkalands:
Herwarth

Fyrir hönd íslands:
H. G. Andersen

Fyrir hönd írlands:
M. J. Gallagher

Fyrir hönd Hollanda:
A. Bentinok

Fyrir hönd Noregs:
Klaus Sunnaná

Fyrir hönd Póllands:
Ludwik Milanowskí

Fyrir hönd Portúgals:
Daniel Silva

com.
Mario Ruivo

Fyrir hönd Spánar:
Fyrir hönd Svíþjóðar:
Fyrir hönd Sambands sósíaliskra

ráðstjórnarríkja :
M. Suchorusjenko

Fyrir hönd Sameinaða konungsríkisins
Stóra-Bretlands og
Norður-írlands:
R. G. R. Wall
A. J. Aalen
H. J. Johns

VIÐBÆTIR
Svæði þau, er ákveðin eru með 1. grein

samnings þessa, skulu vera þessi:
1. Svæði - Sá hluti samningssvæðis-

ins, sem til suðurs takmarkast
af línu dreginni frá skurðpunkti
59° n. br. og 44° v. 1. beint austur að
lengdarbaugnum 42° v. 1., þaðan
beint í suður að breiddarbangnum
48° n. br., þaðan beint austur að
Iengdarhaugnum 18° v. 1.. þaðan
beint norður að breiddarbaugnum
60° n, br., þaðan beint austur að
lengdarbaugrrum 5° v. 1., þaðan beint
norður að breiddarbaugnum 60° 30'
n. br., þaðan beint austur að lengd-
arbaugnum 4° v. 1., þaðan beint norð-
ur að breiddarbaugnum 62° n. br.,
þaðan beint austur að strönd Noregs,
þaðan norður og austur með Noregs-
strönd og strönd Ráðstjörnarrfkj-
anna allt að lengdarbaugnum 510 a. I.

For the Federal Republic of Germany:
Herwarth

For Iceland:
H. G. Andersen

For the Republic of Ireland:
M. J. Gallagher

For the Netherlands :
A. Bentinok

For Norway:
Klaus Sunnaná

For Poland:
Ludwik Milanowski

For Portugal:
Daniel Silva

com.
Mário Ruivo

For Spain:
For Sweden:
For the Union of Soviet Socialist

Republics:
M. Suchorusjenko

For the United Kingdóm of Great Britain
and Northern Ireland:
R. G. R. Wall
A. J. Aglen
H. J. Johns

ANNEX
The regions provided for by Article 1

of this Convention shall be as follows:
Region 1 - The part of the Convention

area bounded on the south by a line
running from a point 59° north latitude
44 ° west longitude due east to the
meridian of 42° west longitude; thence
due south to the parallel of 48° north
longitude: thence due east to the meri-
dian of 18° west longitude; thence due
north to the parallel of 60° north
Iatitude; then ce due east to the meri-
dian of 5° west longitude; thence due
north to the parallel of 60° 30' north
latitude; thence due east to the meri-
dian of 18° west longitude; thence due
north to the paralleI of 62° north
latitude; thence due east to the coast
of Norway; thence north and east
along the coast of Norway and along
the coast of the Union of Soviet
Socialist Republics as far as the
meridian of 51° east longítude.
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2. Svæði - Sá hluti samningssvæðisins.
sem liggur norðan 480 n. br. og utan
1. svæðis.

3. Svæði - Sá hluti samningssvæðisins,
sem liggur milli 360 og 480 n. br.

Region 2 - The part of the Convention
area not covered by Region 1and north
of 480 north latitude.

Region 3 - The part of the Convention
area between 36Q and 48· north
latitude.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 24. janúar 1959var undirritaður í London alþjóðasamningur milli Islands,

Belgíu, Bretlands, Danmerkur, Frakklands, Hollands, Írlands, Noregs, Póllands,
Portúgals, Ráðstjórnarríkjanna, Sambandslýðveldis Þýzkalands, Spánar og Svíþjóð-
ar, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs. Er með frumvarpi þessu farið
fram á heimild fyrir ríkisstjórnina til að ákveða með auglýsingu, að samningurinn
skuli ganga í gildi.
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