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BILAG 1 

Direktiver med henblik på Kommissionens forhandlinger på Den Europæiske Unions 
vegne om tiltrædelse af konventionen om bevarelse og forvaltning af 

højsøfiskeressourcer i det nordlige Stillehav  

A Forhandlingsdirektiver 

1. Formålet med forhandlingerne er at give Den Europæiske Union mulighed for at 
tiltræde som medlem af konventionen. 

2. Kommissionen bør i forhandlingerne med Fiskerikommissionen for Det Nordlige 
 Stillehav (NPFC): 

– tilstræbe, at EU-flåden får adgang til konventionsområdet 

– forfølge EU's mål om at deltage i konventionens beslutningsproces som 
kontraherende part i NPFC 

– søge en passende andel af de fiskeressourcer, der forvaltes af NPFC, under 
hensyntagen til EU-flådens interesser 

– fremme Unionens bevarelsesstrategi i verdenshavene og styrke dens engagement i 
den langsigtede bevarelse og bæredygtige udnyttelse af fiskeressourcerne på 
verdensplan 

– overholde konventionen og de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er 
truffet af NPFC 

– overholde den internationale lovgivning, navnlig De Forenede Nationers 
Havretskonvention, aftalen fra 1995 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles 
fiskeribestande og stærkt vandrende fiskearter og aftalen om fremme af 
fiskerifartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav  

– overholde Unionens mål og principper i Den fælles Fiskeripolitik, som fremgår af 
Forordning (EU) 1380/2013. 

BILAG 2 

Direktiver med henblik på Kommissionens forhandlinger på Den Europæiske Unions 
vegne om deltagelse i Fiskerikommissionen for Det Nordlige Stillehav som 

samarbejdende ikke-kontraherende part 

A Forhandlingsdirektiver 

1. Formålet med forhandlingerne er at give Den Europæiske Union mulighed for at 
deltage i Fiskerikommissionen for Det Nordlige Stillehav (NPFC) som samarbejdende 
ikke-kontraherende part. 

2. Kommissionen bør i forhandlingerne med NPFC: 

– tilstræbe, at EU-flåden får adgang til konventionsområdet 

– forfølge EU's mål om at deltage i konventionens beslutningsproces som 
samarbejdende ikke-kontraherende part i NPFC 

– søge en passende andel af de fiskeressourcer, der forvaltes af NPFC, under 
hensyntagen til EU-flådens interesser 
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– fremme Unionens bevarelsesstrategi i verdenshavene og styrke dens engagement i 
den langsigtede bevarelse og bæredygtige udnyttelse af fiskeressourcerne på 
verdensplan 

– overholde konventionen og de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er 
truffet af NPFC 

– overholde den internationale lovgivning, navnlig De Forenede Nationers 
Havretskonvention, aftalen fra 1995 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles 
fiskeribestande og stærkt vandrende fiskearter og aftalen om fremme af 
fiskerifartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav  

– overholde Unionens mål og principper i Den fælles Fiskeripolitik, som fremgår af 
Forordning (EU) 1380/2013. 


