
SÞ. 843. Nefndarálit [294. mál]
um till. til þál. um landhelgismál.

Frá minni hl. utanrikismálanefndar.

Minni hluti utanríkismálanefndar telur eðlilegt, að þjóðin sjálf fái tækifæri til
þess að láta i ljós ótvirætt vilja sinn i landhelgismálinu og efna beri því til þjóðar-
atkvæðagreiðslu um málið samhliða alþingiskosningunum 13.júni n. k.

Þess vegna lagði minni hl. fram i utanrfkismálanefnd svo hljóðandi tillögu:
"Utanrikismálanefnd samþykkir að leggja til við Alþingi, að samhliða alþingis.

kosningunum 13. júní n. k. fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur til þings-
ályktunar á þskj. 638 og 647."

Tillagan var felld i utanrikismálanefndinni með 4 atkv. gegn 3.
Minni hlutinn telur verr farið, að ekki náðist samkomulag um þjóðaratkvæða-

greiðslu um báðar tillögurnar, þvi að með þvi móti hefðu menn getað tekið afstöðu
i landhelgismálinu alveg' ótruflaðír af samúð sinni eða andúð á flokkum og fram-
bjóðendum i alþingiskosningunum sjálfum. Minni hl. telur þýðingarlaust að flytja
sérstaka tillögu á Alþingi um þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem hann telur fullprófað
í utanrikismálanefnd, að stjórnarflokkarnir geta ekki á hana fallizt, og er þá að
snúa sér að afgreiðslu þingsályktunartillagnanna.

Hefði á hinn bóginn orðið samkomulag um þjóðaratkvæðagreiðslu, var að sjálf-
sögðu gert ráð fyrir, að afgreiðsla landhelgismáisins biði eftir úrslitum hennar hinn
13. júni.

Minni hl. telur ríka nauðsyn bera til, að Alþingi samþykki nú að færa út land-
helgina. Útfærslustefnan verði tekin upp á ný og þar með gert ljóst, svo að engum
misskilningi valdi, að Íslendingar stefna ekki að því að deila veiðikvóta með öðrum
þjóðum á sínu eigin landgrunni, í stað þess að færa út landhelgina.

Hæfilegt er i þessum áfanga að færa út þannig, að fiskveiðilandhelgin verði 50
sjómilur frá grunnlínum, og rétt, að jafnframt verði ákveðið, að islenzk lögsaga varð-
andi mengunarvarnir verði 100 sjómilur.

Útfærslan verði gerð áður en hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna verður hald-
in, og þó ekki siðar en 1. september 1972. Það er of áhættusöm leið að biða fram yfir
ráðstefnuna, og frá okkar sjónarmiði hafa Íslendingar allt að vinna með þvi að bætast
fyrir ráðstefnuna i hóp þeirra þjóða, sem einhliða hafa stækkað landhelgi sina út
fyrir 12 mflur.

Landhelgíssamningurínn við Breta og Vestur-Þjóðverja er mjög hættuleg hindr-
un á útfærsluleiðinni. 1 honum eru ákvæði um, að við íslendingar einir allra þjóða
höfum ekki einhliða útfærslurétt á okkar eigin landgrunni, en séum bundnir Haag-
dómnum. Alþjóðalög um viðáttu fiskveiðilandhelgi eru þó engin i gildi handa Haag-
dómnum að dæma eftir og allt undir mati dómsmanna sjálfra, hvað þar yrði ofan
á, ef til kæmi.

Yfir þessa hindrun verður að komast, áður en til útfærslu kemur, með þvi að
gera stjórnum Bretlands og Vestur-Þýzkalands grein fyrir þvi, að vegna lífshags-
muna islenzku þjóðarinnar og breyttra aðstæðna geti samningarnir ekki talizt bind-
andi fyrir Island og verði þeim sagt upp. Enginn samningur getur verið óuppsegjan-
legur eða þannig vaxinn, að hann skuli gilda um aldur og ævi, og er það sjónarmið
nú almennt viðurkennt i umræðum um landhelgismálið.

Minni hlutinn leggur til, að þingsályktunartillagan verði samþykkt.

Eysteinn Jónsson,
frsm.

Alþingi, 5. april 1971.
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