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Ágrip 

Ritgerðin er fræðileg og fjallar um sameiginlega fiskveiðistjórnunarkerfi (SFS)  

Evrópusambandsins (ESB) og fiskveiðstjórnunarkerfi Íslands og er eftirlitsþáttur beggja kerfa 

skoðaður. Rannsóknarspurning mín er þessi “Er hægt að samræma lagaumhverfi Íslendinga 

og ESB sem snýr að veiðieftirliti.”.  

Til þess að svara þessari spurningu þá mun ég fjalla um ESB sögulega séð og sameiginlegu 

fiskveiðstefnuna innan ESB og fiskveiðistefnu Íslendinga og skoða hvernig þær ná 

sameiginlegum markmiðum. Síðan mun ég greina og skoða reglugerðir og þá aðallega þá nýjustu 

sem tók gildi 1.1.2010 þ.e. reglugerð númer 1224/2009  sem snýr að eftirlitskerfi til þess að 

tryggja að farið sé eftir sameiginlegri fiskveiðistefnu ESB.  

Við heimildaöflun voru gagnabankar nýttir en við ritun var stuðst við fræðibækur, rannsóknir og 

tímaritsgreinar. SFS1 er sameiginleg fiskveiðistefna ESB ríkjanna og tekur á fjölmörgu s.s. 

verndun fiskistofna og sjálfbærni, stýringu á auðlindum og umhverfi, styrkjakerfi (EEF) 2 til 

uppbyggingar og sjálfbærni fiskistofna, stýringu á stærð skipastóls, sameiginlegri markaðsstefnu, 

samskipti við þriðju ríki t.d. gegnum EFTA eða EEA og eftirlit sem “Community Fisheries 

Control Agency” (CFCA)3 hefur séð um síðan 2007. Þar sem fiskveiðistjórnunarkerfi ESB og 

Íslands eru mjög viðamikil þá ákvað ég að skoða eftirlitsþætti þeirra sem snúa að eftirliti og 

lagaumhverfi.  

Þetta er Evrópuflaggið4 en það var hannað 8.desember 1955 fyrir 

“Council of Europe” (CoE) og tók Evrópska Efnahagssvæðið 

(EES) það upp 1985. Þetta er tákn, ekki eingöngu fyrir 

Evrópusambandið heldur líka fyrir samheldni Evrópu og tilveru í 

víðum skilningi. Hinn gullni stjörnuhringur táknar samstöðu, sátt 

og samlyndi milli fólksins í Evrópu.  

Mynd 1. Evrópuflaggið  

Stjörnurnar eru tólf vegna þess að sú tala er venjulega notuð sem tákn fyrir fullkomnun, eina 

heild og samheldni. Flaggið mun þess vegna verða óbreytt, óháð stækkun ESB.  

                                        
1 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm Skoðað 13.apríl 2010 
2 European Fisheries Fund 

http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and

_financing/l66004_en.htm Skoðað 13.apríl 2010 
3 http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm Skoðað 13.apríl 2010 
4 http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66004_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66004_en.htm
http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm
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Formáli 

 

Ég ákvað að skrifa um fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins og Íslands, vegna þess að í 

fyrsta lagi þá er ég fyrrverandi sjómaður, var til sjós í ein 25 ár sem háseti, 2. stýrimaður og 

vaktformaður og yfirstýrimaður, í öðru lagi að eftir að ég hætti t il sjós 2004 fór ég að vinna hjá 

Fiskistofu á veiðieftirlitssviði sem veiðieftirlitsmaður og frá 2005 sem svæðisstjóri Fiskistofu á 

Akureyri. Áhugi minn á ritgerðarefninu vaknaði þegar öll umræðan um inngöngu Íslands í 

Evrópusambandið fór á stað og þegar ákveðið var að sækja um aðild. 2009 voru sendar út 2500 

spurningar til Íslands sem svara þurfti, hluti af þeim spurningum var sendur til Fiskistofu (kafli 

13) og var leitað upplýsinga víða um Fiskistofu, jafnframt var leitað til mín með lítinn hluta, 

þannig var umsóknin farin að koma beint við mig. Ég vildi styrkja mig í þeirri umræðu sem nú er 

uppi um aðild Íslands að ESB út frá sjávarútvegsumræðunni og auka þekkingu mína um leið á 

alþjóðlegum samskiptum og alþjóðlegum samningnum. Einnig snýst umsóknin mikið um lög og 

reglugerðir, þannig að lögfræðiáfangar sem ég hef tekið í náminu koma að góðu gagni.  

Ég vildi kynna mér hversu stórt þetta kerfi væri, hversu mikil áhrif það hefur haft á 

Evrópusambandsheildina og hvernig þau lönd sem áttu og eiga land að sjó o g hafa stundað 

sjóinn og sem innlimuðust svo í ESB, hefur reitt af. Hverjir eru kostir og gallar kerfisins í stórum 

dráttum. Ég gerði mér fullkomlega grein fyrir að verkefnið yrði stórt, en vildi gera eins mikið og 

mér væri mögulegt til að kynna mér það og komast að niðurstöðu um kostina og gallana.  

 

Ritgerðin er unnin frá 19.febrúar 2010 til 4.maí 2010 og er í samræmi við reglugerð og almennar 

kröfur Háskólans á Bifröst sem gilda um lokaritgerðir til BS prófs.  

 

Undirritaður vill koma á framfæri þökkum til þeirra sem veittu aðstoð við gerð ritgerðarinnar.  

 

 

 

Akureyri, 4.maí 2010 
 

____________________________________ 
Gunnar Hallgrímur Sigurðsson 
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1.0 Inngangur 

 

Þessi ritgerð til BS prófs hefur það að markmiði að skoða með fræðilegum hætti hvaða 

möguleika við Íslendingar höfum ef við göngum í ESB, gagnvart sameiginlega 

fiskveiðistjórnunarkerfi ESB.  

Vegna aðildarumsóknar Íslands að Evrópusambandinu (ESB) ákvað ég að að kynna mér og 

skoða hvernig fiskveiðstjórnunarkerfi ESB kæmi til með að hafa áhrif á Ísland og hvort hægt 

væri að að samræma reglugerðir ESB um stjórn fiskveiða við íslenska regluverkið. Ég mun 

einkum fjalla um eftirlitsþætti stjórnunarinnar þ.e. veið ieftirlitið og mun reyna að útskýra eins og 

hægt er íslenska veiðieftirlitið sem Fiskistofa sinnir og síðan Evrópusambandseftirlitið sem 

framkvæmt er gegnum “Common Fisheries Policy” (SFS) þ.e sameiginlegu fiskveiðistefnu ESB, 

en aðildarríki ESB sjá um eftirlit innan og utan sinnar lögsögu, en “Community Fisheries Control 

Agency” (CFCA)5 hefur yfirumsjón með eftirlitinu innan ESB. Skoðað verður hvernig 

veiðieftirlitsþátturinn samræmis þ.e hvernig staðið er að skráningu og vigtun afla, hvernig 

eftirlitinu er háttað út á við til lands og sjós, lagaumhverfi og viðurlög eftirlitinu til handa.  

Þetta er yfirgripsmikið efni og ljóst að því verða ekki gerð tæmandi skil í þessari ritgerð, en 

höfundur telur að það sé mikilvægt og nauðsynlegt að kynna sér og fjalla heildstætt um það hvort 

það séu sambærilegar aðstæður og einhver ásættanlegur flötur á fiskveiðistefnu Íslands og ESB.  

1.1 Aðferðafræði 

Við heimildaöflun var stuðst við efni úr fræðibókum, rannsóknum og tímaritsgreinum og 

gagnanbankarnir Hvar.is, Gegnir.is og Fræðasetur Google voru nýttir í miklum mæli. Gögn eru 

fengin frá heimasíðu ESB um fiskveiðar og frá Eurostat6 sem er hagstofa ESB og birtir öll gögn, 

tölfræði, gröf og annað það sem snýr að fiskveiðum ESB. Höfundur mun einnig notast við 

fræðirit og heimildir sem útgefin hafa verið um efnið og mun nota þær með gagnrýnu hugafari.  

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í 12 kafla  Kalfi 1 er inngangur.. Kafli 2 fjallar um sögulegt ágrip um 

ESB og þróun frá stofnun 1951 til dagsins í dag. Kafli 3 er um fiskveiðistefnu ESB þróun og 

uppbyggingu.  Kafli 4 fjallar um fiskveiðistefnu ESB almennt.  Kafli 5 er um fiskveiðieftirlit 

                                        
5 http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm 
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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ESB.  Kafli 6 fjallar um ákvörðun hámarksafla.  Kafli 7 fjallar um nýjar reglugerðir 1.janúar 

2010.   Kafli 8 er um fiskveiðistjórnunarkerfi Íslands.   Kafli 9 er um áhrif sameiginlegrar 

fiskveiðstefnu ESB á Ísland.  Kafli 10 fjallar um er Evrópa eitt land ?  Kafli 11 fjallar um 

samræmingu á reglugerð (EC) No 1224/2009 við Ísland. Kafli 12 er niðurstaða og umræður. 

Síðan kemur heimildaskrá og viðaukar. 

2.0 Sögulegt ágrip af þróun ESB 

Eftir seinni heimsstyrjöldina árið 1945 sáu margir samþættingu Evrópu sem færa leið til að losna 

út úr öfgum þjóðernisrembinga sem lagt höfðu meginland Evrópu í rúst. Upphaf 

Evrópusamvinnunnar má rekja til stofnunar Kola- og stálbandalags Evrópu (KSE) árið 19517 en 

þá undirrituðu Belgía, Frakkland, Holland, Lúxemborg, Ítalía og Vestur-Þýskaland sáttmála sem 

nefndur hefur verið Parísarsáttmálinn8 en hann átti að mynda sameiginlegan markað fyrir kol og 

stál. Markmið samningsins var að sameina löndin fjárhagslega og stjórnmálalega og til þess að 

tryggja frið eftir heimstyrjöldina. Árið 1957 undirrituðu þessi sex lönd nýjan sáttmála þ.e. 

Rómarsáttmálann en sá sáttmáli útvíkkaði fyrrverandi samstarf innan KSE, Evrópska 

efnahagssvæðið (EES) leit þá dagsins ljós en EES stofnaði þá líka Efnahagsbandalag Evrópu 

(EBE) og Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE) og má segja að þar hefjist Evrópusamvinnan. Árið 

1973 stækkaði EES við sig og Danmörk, Írland og Bretland urðu meðlimir, Noregur sótti um 

inngöngu en norskir kjósendur felldu aðild að EES.  

Samstarf aðildarríkja Evrópusambandsins er grundvallað á sáttmálum. Sáttmálarnir eru samsafn 

skuldbindinga sem aðildarríkin hafa samið um og lögfest. Þeir mynda frumrétt ESB, en í þeim er 

kveðið á um hlutverk og völd stofnana ESB, ákvarðanaferli og heimildir stofnana til þess að setja 

afleiddar gerðir, en reglugerðir, tilskipanir, tilmæli (gerðir) og álit mæla nánar fyrir um 

samstarfið. Aðildarríkin vinna saman á grunni þessara reglna, sem þau setja sameiginlega.9 

Fyrstu lýðræðislegu kosningarnar voru haldnar 1979  innan EES landanna, en þá var kosið um 

þingsetu landanna á  Evrópuþingið (European Parliament) þar sem kosið var um 410 þingmenn 

(MEP)10.  

                                        
7 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_%281951%29 
9 http://esb.is/eu_guide/stutt.htm 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_1979  

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_%281951%29
http://esb.is/eu_guide/stutt.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_1979
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Grikkland fékk aðild árið 1981, Spánn og Portúgal fimm árum síðar. Schengensáttmálinn var 

undirritaður 1985 af 5 af 10 meðlimum EES þ.e. Belgíu, Frakklandi, Lúxemborg, Hollandi og 

Vestur Þýskalandi en hann fjallaði um að leggja niður kerfisbundna vegabréfsskoðun milli 

landanna. Amsterdamsáttmálinn sameinaði síðan Schengensáttmálann inn í lög ESB 1997 þá 

urðu 25 ESB aðildarríki, lönd án landamæra. Árið 1986 var undirritaður sáttmáli milli EES 

landanna um frjáls viðskipti milli þeirra og vísast þá til einingarlaganna eða “Single European 

Act” (SEA) og Evrópuflaggið var tekið í notkun meðal aðildarríkjanna.  

Árið 1990 við fall járntjaldsins þá varð Austur-Þýskaland hluti af EES eftir sameiningu við 

Vestur-Þýskaland. 

Maastrict sáttmálinn var undirritaður 1992 en tók gildi 1993 og má þá var fjórfrelsið innleitt þ.e 

“The four freedoms” sem tryggir frjálsa för fólks, varnings, þjónustu og fjármagns um landamæri 

ESB. Evrópusambandið (ESB) í núverandi mynd má segja að hafi formlega verið stofnað við 

innleiðingu fjórfrelsisins og er Evrópusambandsríkjasamstarfið einstakt fyrirbæri, þar sem það er 

hvorki er hefðbundin alþjóðastofnun né sambandsríki, heldur er það stofnun sem er „sinnar eigin 

tegundar“.11 

Austurríki, Finnland og Svíþjóð fengu aðild 1995 og voru þá ríkin orðin fimmtán talsins. Árið 

2002 tóku 12 aðildarríki upp gjaldmiðlinn Evru (€). Evrusvæðið hefur stækkað með árunum og í 

dag eru það 16 aðildarríki sem hafa tekið upp Evruna (sjá viðauka 11).  

Á árinu 2004 átti umfangsmesta stækkun sem ESB sér stað en þá fengu aðild Malta, Kýpur, 

Slóvenía, Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, Tékkland, Slóvakía og Ungverjaland aðild. Fyrsta 

janúar 2007 urðu Búlgaría og Rúmenía aðildarríki og voru þá aðildarríkin orðin 27 talsins.  

Þann 23.júlí 2009 sótti Ísland formlega um aðild að ESB.  

Fyrsta desember 2009 tók Lissabon sáttmálinn gildi eftir langvarandi þrætur um efni hans.  

Í dag hefur ESB stærra svæði á sjó en landi og er nú stærsta sjóyfirráðasvæði heims. Það eru 

1200 hafnir starfandi innan ESB. Um 90% utanríkisviðskipta og 40% innanríkisviðskipta eru 

vegna sjávarafurða. Kaupskipafloti ESB er sá stærsti í heimi. Strandsvæði standa að meira en 

40% af vergri þjóðarframleiðsu ESB og yfir 50% af íbúafjölda ESB á sér heimili á strandsvæði. 

Sjávarútvegur stendur undir 5 milljón störfum. Um 5% af vergri framleiðslu k emur beint frá 

                                        
11 http://en.wiktionary.org/wiki/sui_generis#Latin 

http://en.wiktionary.org/wiki/sui_generis#Latin
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iðnaði og þjónustu tengdum sjávarútvegi. Talan er ennþá hærri ef tekið er mið af óbeinum og 

afleiddum störfum, svo sem ferðamennsku.12 

Hægt er að sjá í viðauka 11 hvernig tengsl milli mismunandi fjölþjóðlegra evrópskra bandalaga 

er í dag. 

Fengi Ísland inngöngu þá má sjá í viðauki 10 kosningavægi ESB landanna, Ísland fengi miðað 

við fólksfjölda 1-2 fulltrúa. 

 

3.0 Þróun fiskveiðistefnu ESB 

Elsti sáttmáli ESB sem en er í gildi er Rómarsáttmálinn frá 1958 og hefur verið nefndur 

grunnsáttmáli ESB og í d og e lið, 1.töluliðar 3.greinar sáttmálans er gildandi réttur að hafa 

sameiginlega stefnu og greinar 38 til 44 eru um landbúnað og fiskveiðar. 13 Þriðji töluliður, 43.gr 

sáttmálans kveður á um að ráðherraráðið komi á  ákvörðunum á verði, álögum, aðstoð, magn 

takmörkunum og ákvörðunum um úthlutun á fiskveiðitækifærum, eftir tillögum 

framkvæmdastjórnar sambandsins.  

Til þess að tryggja að smærri skip og bátar gætu haldið áfram að veiða í sínu nærumhverfi, á 

sínum heimamiðum, þá var strandsvæði skilgreint fyrir staðbundna sjómenn sem voru vanir að 

veiða á þessum svæðum þ.e. 12 sjómílna landhelgi var viðurkennd 1964 innan Evrópu. Fyrsta 

sameiginlega stefna14 ESB um veiðar á fiskveiðisvæðum sambandsríkjanna byrjar 1970 þegar 

það var samþykkt að sjómenn ESB ættu að hafa jafnan rétt til fiskveiða í landhelgi allra 

aðildarríkja. Ráðstafanir voru einnig gerðar fyrir sameiginlegan markað fyrir fiskafurðir og ný 

stefna var sett fram til þess að samræma nútímavæðingu skipanna og uppsetningar í landi.  

Árið 1976 þá færðu aðildarríki ESB út landhelgina sína frá 12 í 200 sjómílur í samræmi við 

alþjóðlega þróun í þeim málum. Aðildarríkin samþykktu einnig að ESB væri besti kosturinn til 

þess að halda utan um fiskveiðarnar í þeirra lögsögu og verja hagsmuni þeirra í alþjóðlegum 

samningum.  

                                        
12 http://europa.eu/pol/fish/index_en.htm 
13 

http://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_o f_the_European

_Union 
14 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm 

http://europa.eu/pol/fish/index_en.htm
http://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union
http://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm
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Helsta gagnrýnin á sjávarútvegsstefnuna hefur snúist m.a. að ofveiði, brottkasti, slöku eftirliti og 

ófullnægjandi viðurlögum við brotum, en markvisst hefur verið unnið að því að innan 

sambandsins að bæta úr þessum þáttum 

Eftir áralangar og erfiðar samningaviðræður þá leit “Common Fisheries Policy” (SFS) eða 

sameiginlega fiskveiðistefna ESB dagsins ljós árið 1983 og hún hefur verið endurskoðuð á tíu 

ára fresti. Tveimur áratugum seinna þá var þeirri stefnu gjörbylt og árið 2002 kom ný SFS sem 

átti að tryggja sjálfbæra þróun fiskveiða út frá umhverfis- og samfélagslegum sjónarmiðum. 

Þessi nýja stefna átti einnig að hafa það að markmiði að betrum bæta ákvarðanatöku gegnum 

trausta, gangsæja og vísindalega ráðgjöf og auka hlutdeild  hluthafa í þeirri vinnu. Samhengið við 

aðra stefnu ESB s.s. umhverfis- og þróunarstefnu þess var mikilvægur þáttur fyrir ábyrgð og 

skilvirkni nýju SFS stefnunnar. 

 

4.0 Fiskveiðistefna ESB almennt. 

Fiskveiðstefna (SFS)15 ESB tekur á mörgum mikilvægum þáttum gagnvart veiðunum, það er 

með verndun fiskistofna til þess að viðhalda sjálfbærni þeirra, umhverfisáhrifum, fyrirkomulag, 

styrkjakerfi (EFF) en það hefur yfir að ráða 3,85 milljón milljónum Evra að ráða frá 2007 til 

2013, stýringu á stærð skipaflotans, sameiginleg markaðsmál (COM), samskipti við þriðju ríki 

og siðan eftirlit og viðurlög.  Markmið SFS er að auka framleiðni, tryggja sjómönnum sanngjörn 

lífskjör, stuðla að jafnvægi á mörkuðum, tryggja stöðugt framboð á vörum og tryggja neytendum 

sanngjarnt verð. Áhersla er lögð á að tryggja sjálfbærni sjávarútvegsins, bæði efnahagslega, 

umhverfislega og félagslega, sem og að vernda fiskistofna, tryggja sjálfbæra nýtingu þeirra og 

draga úr áhrifum veiða á lífríki sjávar. Sameiginleg sjávarútvegsstefna ESB er víðtæk stefna. 

Undir hana fellur ekki einungis fiskveiðistjórnun heldur einnig aðgerðir sem lúta að vernd 

fiskistofna, umhverfisáhrifum af fiskveiðum, flotastjórnun, aðgangi að hafsvæðum og höfnum, 

eftirliti og reglufylgni, fiskeldi, markaðsstefnu og alþjóðlegum veiðum.16  

Fiskiðnaður ESB er talinn vera sá þriðji stærsti í heiminum í dag, hann gefur af sér um 6,9 

milljón tonna af fiski ár hvert, og fiskveiðar ásamt fullvinnslu hans í landi sér um 400.000 manns 

fyrir atvinnu. Aðalmarkmið fiskveiðistefnunar er að finna og stuðla að jafnvægi í 

samkeppnishæfum fiskiðnaði og hafa bæði sjálfbærar fiskveiðar ásamt sjálfbæru vistkerfi.  

                                        
15 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/pcp2008_en.pdf  
16 http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Raedur/Skyrsla_til_althingis_2009.pdf  

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/pcp2008_en.pdf
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Raedur/Skyrsla_til_althingis_2009.pdf
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Reglugerðir (Regulations) og tilskipanir (Directives) er stjórntæki fyrir fiskveiðar sem segja til 

hversu mikið magn rekstaraðilar mega veiða, hversu marga daga þeir mega vera á veiðum, hvaða 

veiðafæri þeir mega nota og þess háttar. Það er á ábyrgð hvers og eins aðildaríkis ESB að tryggja 

að samþykktar reglur SFS séu virtar og þeim framfylgt innan þeirra landhelgi. Þau eiga ekki 

eingöngu að sjá til þess að rekstraraðilar þekki reglurnar, heldur líka hafa eftirlit með því að þeir 

séu að fara eftir þeim í reynd og ef þeir geri það ekki skal fara í skilvirkar aðgerðir til að 

framfylgja lögunum. Kerfi sem reiða sig á veiðitakmarkanir í formi kvóta eins og t.d. SFS kalla á  

nákvæma upplýsingaöflun og uppsöfnun gagna, ekki eingöngu vegna friðunar og takmarkanna, 

heldur líka til þess að geta lokað svæðum þegar kvótar eru uppurnir og sem grunngögn fyrir 

vísindalega ráðgjöf til ákvörðunar hámarks leyfilegan afla (TAC) í framtíðinni. Þannig hefur 

fiskveiðieftirlitið ekki eingöngu það hlutverk að ná lögbrjótum, heldur er það líka miðpunktur 

allra vísindalegra rannsókna hvers fiskveiðistjórnunarkerfis.  

Í reynd þá er SFS eftirlitinu eins og það er gert hjá aðildarríkjunum hægt að skipta niður í þrjá 

meginþætti þ.e. verndun (“Conservation”), skipulag (“Structures”) og markaði (“Markets”). 

4.1.1 Verndun 

Eins og áður segir þá eru margir þættir innbyggðir í SFS og einn mikilvægasti þátturinn er 

verndun fiskistofna, en margir fiskistofnar eru taldir vera ofveiddir og samkvæmt vinnuplaggi17 

sem lagt var fram 29.september 2008 kemur fram að fiskveiðiflotinn sé of stór og afleiðing þess 

er að ekki hefur verið hægt að draga úr ofveiði að því marki sem nauðsynlegt þykir. Flestir 

evrópskir fiskistofnar séu ofveiddir. Afleiðingarnar eru slæm fjárhagslega útkoma, slæm 

umhverfisáhrif, mikil brennsla eldsneytis og lítið framlag evrópskra fiskveiða til matarkeðjunnar. 

Aðgerða er þörf, ekki eingöngu til að framfylgja ákvæðum 2002 endurbótanna heldur til þess að 

undirbúa næstu endurbætur á fiskveiðistjórnunni sem eru fyrirhugaðar árið 2012. Tvennt er í 

stöðunni þ.e. endurheimt áætlun til þess að byggja upp fiskistofna sem eru í hættu á hruni og 

síðan stjórnunaráætlun sem lítur að því að viðhalda stofnum í öruggri stærð þ.e. sjálfbærni 

stofnanna. Helstu verndurnar aðgerðirnar eru:18 

 Hámarks leyfilegur afli TAC – takmarka magn leyfilegs hámarksafla á tegund yfir visst 

tímabil. 

                                        
17 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf  
18 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures_en.htm  

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures_en.htm
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 Tæknilegar ráðstafanir – möskvastærð, notkun veiðarfæra á vissum svæðum, 

svæðalokanir, viðmiðunarmörk á stærð á lönduðum fiski og aukaafla.  

 Takamarka fiskveiðisókn – setja upp sóknardagakerfi fyrir skip.  

 Takmarka stærð og tegunda skipa sem mega stunda veiðarnar 

Auk þessara verndunaraðgerða, þá eru efnahagslegir hvatar og ráðstafanir notaðar til þess að 

stuðla að veiði á fjölbreyttari fisktegundum, minnka veiðiálagið og reyna að draga úr 

efnahagslegum afleiðingum þar sem þær gætu haft lífsviðurværið af sjómanninum.  

Í Evrópsambandinu er 60% fiskafurða til neyslu innfluttar og nauðsynlegt að beita öflugri 

viðskiptastjórnun sem miðar við vaxandi þörf markaðarins sem og áhrif sem innflutningur á 

fiskafurðum hefur á verðmyndum innan Evrópusambandsins og einnig á laun sjómanna. 

Verndunaraðgerðum er ekki ætlað að flæma ESB flotann burt úr lögsögu sambandsins og heldur 

ekki að tefla óþarflega í tvísýnu samkeppnishæfni hans.  

Í fyrirlestri sem Michael Köhler aðstoðarframkvæmdarstjóri sjávarútvegsmála ESB hélt ræðu á 

vegum Háskólans á Bifröst 21.janúar 200919 kemur fram að flökkustofnar fisks og fiskveiði 

Evrópusambandsins í heild sinni séu í hættu vegna ofveiði. Þetta sé alheimsvandamál og ESB sé 

ekkert undanþegið þeirri þróun og því sé það mikið áhyggjuefni að um 80% af fiskistofnum ESB 

séu ofveiddir. Ofveiði leiðir til minnkandi afla, lægri tekna sjómanna, minnkandi arðsemi 

greinarinnar og mikillar veiði smáfisks sem að mestu er hent. Allir þessir varasömu hlutir í stöðu 

mála hafi verið í raun hinn drífandi kraftur endurskoðuninnar á hinni sameiginlegu 

fiskveiðistefnu ESB árið 2002 til þess að koma á sjálfbærni, en grundvallarforsendan var 

umhverfi og hagræðing.  

Þar sem ESB er heild þar sem margar fiskveiðilögsögur aðildarríkja koma saman þá eru áhyggjur 

manna sameiginlegar um afkomu fiskistofnanna þar sem fiskurinn er með sporð og ugga og 

syndir á milli lögsagna og hvert sem er. ESB ætti því að halda áfram með sína marghliða og 

tvíhliða samninga við önnur ríki og reyna að skapa gott samstarf milli fiskveiðiþjóða og þróa 

sameiginlegt álit og aðgerðir milli þeirra til þess að efla alþjóðlega stjórnun á fiskveiðum. 

Reglurnar og tilskipanirnar gera ráð fyrir að þú megir ekki hafa vissar tegundir um borð þ.e. ekki 

má veiða aðrar þær tegundir en fram koma í veiðileyfi skipsins, þess vegna er þeim hent fyrir 

borð, sem sagt brottkast eftir íslenskum fiskveiðistjórnunarlögum, um þetta verður fjallað nánar 

síðar í ritgerðinni. 

                                        
19 http://www.esb.is/whatsnew/2009/Januar/Iceland%20Speech_K%C3%B6hler210109.pdf  

http://www.esb.is/whatsnew/2009/Januar/Iceland%20Speech_K%C3%B6hler210109.pdf
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4.1.2 Skipulag og innri uppbygging 

Hugtakið “Structure” er skilgreint hjá ESB sem þau tæki og tól sem þarf til þess að framleiða 

vöru og allir þeir aðilar og samtök sem koma að framleiðsluferlinu. Skipulagsstefna í 

fiskveiðieftirliti ESB er mjög mikilvæg til þess að finna jafnvægið milli veiðigetu flota 

aðildarríkjanna og veiðiálagsins sem raunverulega er framkvæmt og milli tiltækra 

fiskveiðiauðlinda. Þess vegna er fylgst með hvort ekki sé farið eftir leyfðum dagafjölda til veiða, 

hvort stærð skipanna sé ekki sú sama og sú skráða og raunveruleg vélastærð sú sama og hvort 

styrkir frá ESB gegnum Evrópska fiskveiðisjóðinn EFF sem séu eyrnamerktir til þess að úrelda 

umframgetu flotans með fækkun skipa og þar með minnka veiðigetu hans, séu í raun ekki notaðir 

til þess að byggja ný skip. 

 

4.1.3 Markaðir 

ESB er talið vera stærsta viðskiptaeining í heimi í dag og skilur sig frá öðru alþjóðasamstarfi 

meðal annars með því hvernig sameiginlegar ákvarðanir eru teknar. Aðildarlönd ESB halda 

sjálfstæði sínu en að ákvarðanir í tilteknum málaflokkum eru teknar sameiginlega á vettvangi og 

á  þennan hátt þá ná þau völdum og áhrifum sem þau gætu ekki náð ein og sér. 20 Markaðsöfl 

ESB hafa það að markmiði að vinna eftir SFS hinni sameiginlegu fiskveiðistefnu ESB til þess að 

tryggja sjálfbæra veiði og öryggi fiskveiðisvæða í framtíðinni.  Markmiðið er líka að ná 

verðjafnvægi, jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar og val fyrir framleiðslu ESB án þess að 

rýra vaxandi eftirspurn framleiðsluiðnaðarins.21 

5.0 Fiskveiðieftirlit ESB 

Til stuðnings við SFS þá er nauðsynlegt að hafa öflugt eftirlit og þar hefur fiskveiðieftirlitið22 

mikla þýðingu fyrir stjórn fiskveiða og hefur einkum tveimur hlutverkum að gegna. Í fyrsta lagi 

að hafa eftirlit með því hvort fiskveiðireglugerðunum hafi verið komið á í reynd og í öðru lagi að 

reglugerðum og tilskipunum sé framfylgt ef þau eru brotin, sem þýðir að það eru viðurlög til þess 

að hindra rekstraraðila við síendurtekin brot á reglunum.  Etirlitið hvetur einnig til löghlýðni, 

reynir að hindra svik og tryggja að sjálfbærar fiskveiðar séu stundaðar og athugar hvort öll 

viðurlög hvers aðildarríkis fyrir sig séu af sama gæðaflokki og sömu sanngirni sé framfylgt við 

                                        
20 http://esb.is/eu_guide/stutt.htm 
21 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_policy_en.htm  
22 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/aims_control_en.htm  

http://esb.is/eu_guide/stutt.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_policy_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/aims_control_en.htm
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beitingu þ.e. að jafnræðisreglunni sé framfylgt. Grunnkrafan er að viðurlögin séu hlutfallsleg, 

letjandi og árangursrík til að svipta þá veiðileyfi sem eru ábyrgir fyrir brotum. Eftirlitið og 

reglugerðirnar og tilskipanirnar eru til þess að stuðla raunverulega að sjálfbærri veiði, hindra það 

að hagsmunaaðilar láti græðgina fara með sig, að þeir veiði ekki meira en þeir hafi leyfi til og að 

þeir eyðileggi ekki vistkerfi hafsins sem fiskiðnaðurinn reiðir sig á til framtíðar.  

Hvert aðildarríki sér um sinn hluta eftirlitsins í samræmi við reglugerðir, tilskipanir, ákvarðanir, 

tilmæli og álit Evrópusambandsins.  

5.1.1 Hvernig vinnur eftirlitið 

Fiskveiðieftirlitið snýst ekki eingöngu um að athuga hversu marga fiska skip hefur veitt. Í 

síauknum mæli er farið fram á staðfestingu og rekjanleika afla gegnum framleiðslukeðju sem 

leiðir frá neti sjómannsins alla leið á disk neytendans. Þess vegna er það algjörlega 

bráðnauðsynlegt að tryggja að ábyrgum veiðum hafi verið framfylgt, bæði í fiskveiðilögsögu 

ESB ríkjanna sem og annars staðar í heiminum. Sem stærsti sameinaði markaður heims fyrir 

fiskafurðir, þá hefur ESB mikla ábyrgð gagnvart því að sannreyna uppruna a llra fiskafurða sem 

fluttar eru inn.  

Þann fyrsta janúar 2010 tóku í gildi reglugerðir ESB um aðgerðir gegn ólöglegum veiðum23 og í 

framhaldinu af því þá gaf Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytið á Íslandi út breytingu á 

reglugerð nr. 849/199924 um innflutning á sjávarafla, en þar kemur fram að Fiskistofa skuli vera 

sá aðili sem staðfestir yfirlýsingu vinnsluleyfishafa um veiðivottorð í þeim tilvikum þegar að 

innfluttur fiskur er unninn á Íslandi en síðan fluttur inn á markaðssvæði Evrópusambandsins. 

Vegna viðskipta með afla, þá  gefur Fiskistofa út veiðivottorð til að sannreyna löglegan uppruna 

afla og afurða úr íslenskum fiski vegna útflutnings inn á markaðssvæði Evrópusambandsins. 

Útflytjandinn er hins vegar sá aðili sem er ábyrgur fyrir útgáfu þess og ska l í því augnamiði 

senda Fiskistofu allar nauðsynlegar upplýsingar vegna útgáfu vottorðsins.  

Aðildarríkin geta ákveðið hvernig þau sjá um eftirlitið samkvæmt ákvæðum reglugerðanna en 

það er ákvæði um það í svokallaðri eftirlitsreglugerð. 25 Framkvæmdastjórn ESB (Commission) 

mun síðan fylgjast með hvort aðildarrríkin séu að uppfylla sínar skyldur. Þetta er gert vegna þess 

                                        
23 http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatengt/nr/9879 
24 

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/reglugerdir/Rg_br_rg_849_1999_innfl_a_sjavarafurdum.pdf  
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2847:19980701:EN:PDF  

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatengt/nr/9879
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/reglugerdir/Rg_br_rg_849_1999_innfl_a_sjavarafurdum.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2847:19980701:EN:PDF
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að ESB vill ekki ákveða eða setja allar reglugerðir fyrir öll aðildarríkin, heldur gefa út stefnu sem 

aðildarríkin byggja síðan sínar reglugerðir á.26 

 

5.1.2 Eftirlit og viðurlög 

Góð framfylgd reglna er nauðsynlegt og til þess að geta viðhaldið þeim og tryggt að það sé farið 

eftir þeim og þeim takmörkunum á veiðum sem eru hverju sinni og í þágu langtíma markmiða 

gagnvart umgengni og afkomu fiskistofna, þá setti ESB á stofn árið 2005 fiskveiðieftirlit 

“Community Fisheries Control Agency” 27 (CFCA) sem tók til starfa 2007 í Brussel en hefur 

síðan 2008 verið staðsett í Vigo á Spáni. CFCA samhæfir framfylgd reglnanna til þess að koma í 

veg fyrir ofveiði og til að stuðla að verndun alls sjávarlífs. CFCA þjálfar einnig eftirlitsmenn og 

skipuleggur sameiginlega dreifingu þeirra frá fleiri aðildarrríkjum milli og milli lögsagna. CFCA 

er ábyrg fyrir því að safna saman og gefa út upplýsingar um hversu ólíkt aðildarríki koma á 

eftirliti og framkvæma fiskveiðikerfið. Til þessa verks þá eru eftirlitsmenn á vegum CFCA sem 

fylgjast með á vettvangi bæði til sjós og lands. Eftirlitið safnar saman afla- og sóknargögnum og 

hefur vald til þess að loka fyrir veiðar ef kvótar eru uppurnir. Ef aðildarríkin eru ekki að standa 

sig samkvæmt reglum SFS við að uppfylla og hrinda í framkvæmd eftirliti, þá getur CFCA 

höfðað málshöfðun gagnvart aðildarríkinu fyrir Evrópudómstólnum.  

Aðildarríkin hafa sjálf eftirlit með sínum skipum bæði innan sinnar landhelgi sem og á 

alþjóðlegum svæðum, þrátt fyrir að CFCA sé ábyrgt fyrir því þau hafi komið upp sínu 

regluverki.  Þau eru í samstarfi við svæðisbundnin fiskstjórnunarsamtök 28 s.s. NAFO og NEAFC. 

Aðildarríki geta brotið eftirlit sitt upp í þrjú megin atriði þ.e. eftirlit með verndun, ferlum og 

mörkuðum. Eftirlit með verndun innifelur í sér bæði land- og sjóeftirlit og þá með 

verndunarþætti sem hafa áður verið nefndir í sambandi við CFCA s.s. möskvastærð veiðafæra, 

athugun á afladagbókum, viðmiðunarmörk fiskitegunda29 sem veiddir eru og þess háttar. Þetta 

eftirlit snýr líka að því að bera saman gögn frá eftirlitskerfum svo sem frá rafrænum 

afladagbókum (electronic reporting system ERS30), staðsetningarkerfum (satellite-based 

monitoring systems VMS)31 þar sem landaður afli og skráður afli er borinn saman og athugað 

                                        
26 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/who_does_control_en.htm  
27 http://cfca.europa.eu/pages/home/about_mission.htm  
28 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/rfos_en.htm  
29 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Fishery_MLS Skoðað 28.apr.2010 
30 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm  
31 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/vms_en.htm 
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hvort það séu sömu tegundirnar og sama magn skráð, en það á að vera. Eftirlit með ferlum felur í 

sér að fylgjast með leyfðum dagafjölda á veiðum, þátttöku í úreldinga úrræðum skipaflotans þ.e. 

niðurskurð, kvótaupptöku og almennt eftirlit með þeim reglum sem hafa verið settar af ESB. 

Eftirlit með mörkuðum inniheldur skoðun á geymslum og flutningi fiskiafurða, skoðun á 

upprunavottorðum og vigtarnótum og bera saman við afladagbók og landaðan afla er mjög 

mikilvægur þáttur í eftirlitinu.  Einnig eru nákvæm gögn gegnum allt markaðskerfið mjög 

mikilvæg þar sem þá fæst góður rekjanleiki vörunnar og getur það gert útslagið við að útrýma 

ólöglegum veiðum. Nýjir staðlar og nýjar kröfur til þess að tryggja gagnsæi og rekjanleika á 

öllum fiski og fiskafurðum sem haft er viðskipti með innan ESB hefur verið kynnt í september 

2008 í reglugerð ráðsins og er hún miðuð að því að útrýma ólöglegum, óskráðum og 

stjórnlausum fiskveiðum (IUU)32, sem mun gera eftirlit með rekjanleika ennþá mikilvægari þátt í 

fiskveiðieftirliti í framtíðinni.33 

5.1.3 Brotamál 

Brot á reglum SFS eru meðhöndluð hjá viðeigandi aðildarríki en framkvæmdastjórnin fylgist 

með fjölda mála sem upp koma og hvaða viðurlögum eru beitt, sem er lykilatriði fyrir stjórnina 

til þess að geta tryggt jafna stöðu sjómanna innan ESB. Viðurlög eru mjög mismunandi milli 

aðildarríkjanna þar sem þau eru í þeirri stöðu að geta ráðið þeim sjálf þ.e. að fyrir sömu brot eru 

meðalsektirnar frá 100 Evrum upp í 8000 Evrur.  Stjórnin telur að meiri samhæfing viðurlaga 

milli ríkjanna myndi skipta sköpum til að ná árangursríkri framkvæmd á stefnu SFS í 

framtíðinni. Þar sem skip aðildarríkjanna eru oft að veiða á sama veiðisvæði þá er það mjög 

óhagstætt að það sé ekki viðhaft sama eftirlit á skipunum og sömu viðurlög fyrir brot á 

reglugerðum.34 

Það getur kostað aðildarríki mikla peninga ef það kemur ekki á reglugerðum SFS til 

framkvæmdar. Stærsta dæmið um það innan ESB er þegar Evrópudómstóllinn dæmi Frakkland í 

júlí 2005 til sektar upp á 20 milljónir Evra og og til 57 milljóna Evra á sex mánaðar fresti þangað 

til skilyrðunum yrði fullnægt. Þetta snérist um veiðar og löndun á undirmálslýsingi (hake), þetta 

                                        
32 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm  
33 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/how_does_control_en.htm  
34 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/infringements_control_en.htm 
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er öfgafullt dæmi en sýnir hvað gert er sem síðasta úrræði ef ekkert er gert til að fara eftir reglum 

og tilskipunum.35  

Danski matvælaráðherra Danmerkur skrifaði í grein þann 11. apríl 2009 um mikið brottkast í 

Eystrasalti36 og í fréttum í ríkisútvarpinu 28.september 200937 var sagt frá því að mörgum 

tonnum af dauðum þorski væri kastað í Eystrasaltinu í hverri viku. Þetta var fullyrt í 

fréttaskýringaþætti í sænska sjónvarpinu kvöldið áður þar sem myndir af brottkasti voru sýndar. 

Þorskurinn er sagður í útrýmingarhættu en þrátt fyrir það sé hann látinn rotna á hafsbotni. Lengi 

hefur verið rætt um alvarlegt ástand þorskstofnsins í Eystrasalti og Evrópusambandið dregið úr 

kvóta. Heimildarmyndagerðarmenn sænska sjónvarpsins hafa síðustu tvö ár kannað stöðu 

fiskistofna í Eystrasalti. Í sænsku myndinni segir að þorskurinn í Eystrasalti sé í hættu þó 

stofninn hafi sýnt batamerki. Mikið sé um smáfisk. Reglur Evrópusambandsins um stærð, kvóta 

og ekki síst ofvaxinn floti aðildarríkja er sagður ástæða brottkastsins. Þorski í þúsunda tali sé 

hent dauðum í sjóinn.  

6.0 Ákvörðun hámarksafla (TAC) 

Fiskveiðar eru mikilvægur hagfræðilegur þáttur fyrir ESB og þó að framlag þeirra sé minni en 

1% af vergri þjóðarframleiðslu aðildarríkjanna, þá eru áhrif þeirra og afleidd störf mikilvæg fyrir 

svæði þar sem um fáa valmöguleika er að ræða í atvinnumálum.  Síðan hjálpa þær í ofanálag til 

við framboð á fiskiafurðum inn á ESB markaðinn sem er einn sá stærsti í heimi.  

Afla úr sjó af fiskveiðum er á milli 5 og 6 milljónir tonna á ári (sjá viðauka 7), þá er ESB 

heimsins stærsta fiskveiðiafl fyrir utan Kína. Tvær milljónir tonna af fiskafurðum voru flutt út 

árið 2006 og yfir 6 milljón tonn varð að flytja inn til að uppfylla þarfir ESB og voru þar Spánn 

og Frakkland stærst. Þessi mismunur milli innflutnings og útflutnings varð til þess að árið 2006 

varð halli á viðskiptunum sem nam yfir13 milljón Evrum.38  

Í bæklingi ESB um SFS frá því desember 200839 segir Joe Borg þáverandi framkvæmdarstjóri 

sjávarútvegsmála, að af 33 mikilvægustu fisktegundum sem verslað er með í Evrópu, þá séu 29 

þeirra eða um það bil 88% ofveiddar.  Aðgangur að veiðisvæðum er bundinn kvóta sem aftur 

                                        
35 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/infringements_control_en.htm  
36 http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18481&PID=167617&year=&NewsID=5530  
37 http://www.ruv.is/node/89525 
38 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fisheries_sector_en.htm  
39 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/pcp2008_en.pdf 
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byggir á veiðihefð, en ákvörðun um heildarkvóta ESB tekur ráðherraráðið eftir umsögn 

framkvæmdarstjórnarinnar og þar má segja að hver og einn ráðherra berjist fyrir samningum síns 

aðildarríkis. Ráðherraráðið fer með löggjafarvald í ESB og gætir hagsmuna aðildarríkjanna, 

samhæfir stefnu og aðgerðir þeirra í mörgum málaflokkum. Ráðherrarnir bera upp kröfur sinna 

landa eða tillögur um hámarksafla sem koma frá hagsmunaaðilum samlanda sinna og hafa þeir 

verið bendlaðir við hrossakaup, að blanda saman hagsmunum annarra landa á öðrum sviðum en 

fiskveiði við ákvarðanatöku um hámarksafla40. Þessi þrýstingur kemur frá hagsmunaðilum 

aðildarríkjanna heiman að frá og afleiðingarnar eru meiri kvóti en gott þykir og hallast menn að 

því að þeir séu að reyna að halda hinn stjórnmálalega frið heima og að heiman á kostnað 

fiskistofnanna.41 Venjulega er heildarkvótinn ákveðinn af ráðherraráði sjávarútvegsmála 

(Council of Fisheries Ministers) í desember, sú ákvörðun er síðasti hluti af ferli sem felur í sér 

vísindalega ráðgjöf svo sem frá ICES42 og oftar en ekki umsögn frá sjómönnum aðildarríkjanna.  

Þegar SFS komst til framkvæmda þá krafðist það stuðnings frá mjög hæfu hámenntuðu vísinda- 

og tæknimenntuðu starfsfólki, sérstaklega í sjávarlíffræði, sjávarvistfræði, sjávarútvegsfræði, 

veiðafærafræðum og sjávarútvegshagfræði. Í þeim tilgangi stofnaði ESB  “Scientific, Technical 

and Economic Committee for Fisheries” (STECF)43 19. nóvember 1993 sem síðan varð 

endurskoðað með reglugerðarbreytingu 26. ágúst 200544. 

Þessa nefnd, sem er mönnuð meðlimum frá hinum ýmsu aðildarrríkjum, notar framkvæmdastjórn 

ESB (European Commission) til ráðgjafar um kvótaúthlutun og til samninga við lönd utan ESB 

sem og í samningum við svæðisbundin ábyrg sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa sömu hagsmuna að 

gæta gagnvart sömu veiðisvæðum eða veiðistofnum. Sameiginlegir veiðistofnar eru t.d. eins og 

þorskurinn í Norðursjó, en í því tilviki semur ESB við Noreg um hámarksafla. Stjórnin  skoðar 

og greinir síðan hina ýmsu möguleika út frá ráðgjöfinni og gefur síðan út tillögu að heildarkvóta 

(TAC) næsta árs og undir hvaða skilmálum hann skal veiddur. Þessar tillögur eru síðan sendar til 

ráðherraráðsins sem tekur svo endanlega ákvörðun um heildarkvóta ásamt öðrum tengdum 

aðgerðum.45 

                                        
40 http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Frettatilkynning/Sjavarutvegsskyrsla.pdf  
41 Úlfar Hauksson, (2002) „Gert út frá Brussel ?“ Háskólaútgáfan, bls. 161  
42 http://www.ices.dk/indexfla.asp 
43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0619:EN:NOT 
44 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:225:0018:0022:EN:PDF  
45 http://ec.europa.eu/fisheries/faq/resources_en.htm#1 
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Eins og áður segir þá virðist þessi aðferð ekki alveg hafa skilað sínu þar sem þær hafa skapað 

sveiflur sem hafa komið í veg fyrir að sjómenn geti gert áætlanir fyrirfram og þetta hefur líka 

komið í veg fyrir verndun fiskistofna.  

 

 

Mynd 2:  

Hér sést í stórum dráttum  

hvernig ákvörðun hámarksafla 

er háttað.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 Nýjar reglugerðir 1. janúar 2010 

Þann fyrsta janúar 2010 tóku fjórar nýjar reglugerðir gildi hjá ESB. Þessi reglugerðir setja nýjar 

og sterkari reglur til eflingar á eftirlitskerfi ESB gegnum SFS. Þessar reglur munu gefa ESB og 

aðildarríkjunum nýtt og öflugt tæki, ekki aðeins til þess að vernda auðlindir hafsins innan ESB 

og úthafa fyrir harðsvíruðum lögbrjótum, heldur líka til að vernda lífsviðurværi hins heiðvirta 

sjómanns, sem myndi annars verða fyrir ósanngjarnri samkeppni vegna ólögmæts afla 

lögbrjótanna. Án nokkurrar fríðindameðferðar frá einu landi til annars og án nokkurar freistingar 

til þess að svíkja, því þeim sem fara ekki eftir reglunum verður ekki sleppt án hegningar. Hið 

nýja kerfi mun gera öllum sjómönnum kleyft að stunda sín viðskipti með sömu forsendum og 

það mun stuðla að menningu um sveiganleika gegnum allan sjávarútveginn. 47  

                                        
46 Úlfar Hauksson, (2002) „Gert út frá Brussel ?“ Háskólaútgáfan, bls. 110 mynd IX.I  
47 http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_81_en.htm  
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Fyrrverandi sjávarútvegsmálaráðherra ESB Joe Borg sagði þegar þessar reglugerðir tóku gildi 

“Þeir tímar voru þegar fámennur hópur siðlausra sjómanna fundu út að þeir gætu stöðugt beygt 

reglurnar eða hreinlega brotið þær og komist upp með það. Þessi nýji eftirlitsrammi lokar á 

það.” Skilvirkni hvaða kerfis sem er byggist að mestu á því hvernig því er framfylgt. Framfylgni 

SFS hefur hingað til verið kostnaðarsöm, flókin og gagnslaus.  Á sama tíma þá hefur verið 

stunduð ólögleg veiði að verðmæti um það bil 10 billjón Evra á ári hverju, sem gerir þessar 

veiðar að næst stærstu fiskframleiðslu í heimi. ESB er aðlaðandi markaður fyrir þessa aðila, þar 

sem mikil eftirspurn er eftir þessari vöru hjá tekjuhærra fólki og þennan ólöglega afla er 

auðveldlega hægt að “hvítþvo”, t.d. gegnum vinnslu, vegna áberandi vöntunar á leiðum til 

rekjanleika vara og að bera kennsl á fiskiskip.  

Til þess að bregðast við þessum áskorunum þá fór framkvæmdaráðið 2007/2008 fram á algjöra 

endurskoðun á eftirlitskerfi ESB við fiskveiðar og kynnti reglur til þess að hamla við ólöglegum, 

óskráðum og stjórnlausum fiskveiðum (IUU) um heim allan.48  

Þessar reglugerðir má sjá hér í töflunni fyrir neðan og reglugerð nr. 1224/2009 49 gerir margar 

reglugerðarbreytingar á mörgum fyrri reglugerðum og þrjár reglugerðir falla úr gildi. Einnig tóku 

gildi reglugerðir nr.1005/200850, nr. 1006/220851 og nr. 1010/200952. 

7.1.1 Reglugerð nr. 1224/2009 

Eins og áður segir þá tók reglugerð nr. 1224/2209 gildi fyrsta janúar 2010 en þessa reglugerð 

yrðu Íslendingar að innleiða ef gengið verður í ESB. Vegna umfangs reglugerðinnar þá verður að 

stiklað á stóru um hvað hún fjallar, en síðar í ritgerðinni mun hún borin saman við okkar 

reglugerðir um stjórn fiskveiða og vigtun og skráningu afla.  

En þessi reglugerð fjallar um eftirlitskerfi fyrir Evrópusambandið til að tryggja að farið sé e ftir 

reglum sameiginlegu fiskveiðistefnunnar, einnig eru breytingar og niðurfellingar á eldri 

reglugerðum. Ráð Evrópusambandsins gefur út reglugerðina eftir að hafa tekið hliðsjón af 

tillögum framkvæmdastjórnarinnar53, áliti Evrópuþingsins54, álit frá efnahags- og 

félagsmálanefndinni55, áliti frá svæðanefndinni56 og áliti frá Evrópsku persónuverndinni57.  

                                        
48 http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_81_en.htm#1  
49 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:EN:PDF  
50 http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/pdf-skjal/Tyding_a_rg_ESB_1005_2008.pdf  
51 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0033:0033:EN:PDF  
52 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:280:0005:0041:EN:PDF  
53 http://ec.europa.eu/index_en.htm 
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Í vinnuplaggi frá framkvæmdarstjórninni sem hún gaf út 14. nóvember 2008 má lesa tillögur og 

skoðanir hennar á hverju þurfi að breyta og hvernig ástand mála er.58 

Þessi reglugerð nr. 1224/2009 er löng og mjög ítarleg, þannig að ég tók saman í töflu og þýddi 

öll kaflaheiti og heiti allra greina en þær eru samtals 124, taflan er í viðauka 1.  

8.0 Fiskveiðistjórnunarkerfi Íslands 

Í þessum kafla ritgerðarinnar mun ég fjalla um íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið á sama hátt og 

ég hef fjallað um sameinaða fiskveiðistjórnunarkerfi ESB, en áherslan verður þó á samanburð 

eftirlitsþátta beggja kerfa að lokinni umfjöllun.  

Í 1.gr.laga nr.116, 10.ágúst 2006 um stjórn fiskveiða (LSF) stendur “Nytjastofnar á 

Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er að stuðla að verndun 

og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun 

veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði 

einstakra aðila yfir veiðiheimildum.” Samkvæmt 1.mgr. 2.gr. LSF þá telst nytjastofn sjávardýr, 

svo og sjávargróður, sem nytjuð eru og kunna að verða nytjuð  

Til glöggvunar þá má nefna að núgildandi stjórnkerfi fiskveiða er í daglegu tali nefnt kvótakerfi 

vegna þess að stjórnvöld ákveða fyrirfram hversu mikið magn megi veiða af helstu nytjastofnum 

á Íslandsmiðum og þeim heildarkvóta er síðan úthlutað með tilteknum hætti til einstakra 

útgerðaraðila sem hafa umráðarétt yfir aflaheimildum.59 Samkvæmt 1.mgr. 3.gr LSF skal 

sjávarútvegsráðherra að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar ákveða með reglugerð 

þann heildarafla sem má veiða á ákveðnu tímabili eða vertíð úr þeim einstöku nytjastofnum við 

Ísland sem nauðsynlegt er talið að takmarka veiðar á.  Fiskistofa skal senda sérstaka tilkynningu 

vegna hvers skips um aflamark þess í upphafi veiðitímabils eða vertíðar í samræmi við ákvörðun 

sjávarútvegsráðherra eftir aflahlutdeild viðkomandi skips. Veiðiheimildum á þeim tegundum, 

sem heildarafli er takmarkaður af, skal úthlutað til einstakra skipa. Skal hverju skipi úthlutað 

tiltekinni hlutdeild af leyfðum heildarafla tegundarinnar. Nefnist það aflahlutdeild skips og helst 

hún óbreytt milli ára. Aflaheimildir er samheiti yfir aflahlutdeild og aflamark, en aflahlutdeild 

                                                                                                                              
54 http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm  
55 http://eesc.europa.eu/index_en.asp 
56 http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx 
57 http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm  
58 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2760:FIN:EN:PDF  
59 Helgi Áss Grétarsson (2008) 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm
http://eesc.europa.eu/index_en.asp
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2760:FIN:EN:PDF
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(varanlegur kvóti) er ótímabundin hlutdeild útgerðaraðila í útgefnum heildarkvóta hvers 

fiskveiðiárs, sem eykst eða minnkar hlutfallslega eftir því hversu hár heildarkvótinn er 

ákvarðaður af sjávarútvegsráðherra. Aflamark er aftur á móti það magn nytjastofna 

“kvótategunda” sem útgerðaraðilum er heimilt að veiða hvert fiskveiðiár. Leyfilegur heildarafli 

flestra fisktegunda miðast við fiskveiðiár, þ.e. tímabilið frá 1. september til 31. ágúst ár hvert.  

Markmið íslenskra stjórnvalda með stjórn fiskveiða er samkvæmt lögum að stuðla að verndun og 

hagkvæmri nýtingu nytjastofna og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Alþingi 

Íslendinga hefur með setningu laga sett grundvallarreglur varðandi fiskveiðistjórn landsins. 

Hlutverk sjávarútvegsráðuneytisins er að hafa yfirumsjón með framkvæmd laga sem lúta að  

stjórn fiskveiða og setja ítarlegri reglur þar um. Undir sjávarútvegsráðuneytið heyra Fiskistofa og  

Hafrannsóknastofnunin.  

Kvótakerfið var innleitt 1994 og er eitt meginatriði þess kvótatilfærslur þ.e. þeir sem eiga 

aflahlutdeild, varanlegan kvóta, geta leigt eða flutt frá sér kvótarétt yfir á önnur skip og við það 

skapast kvótamarkaður þar sem menn reyna að leiga kvóta eða semja um veiðar á honum við 

eiganda hans. Síðan er framsal kvóta þar sem verð á kíló af óslægðum fiski sveiflast eftir verði á 

fiskafurðum, eftirspurn og þjóðhagslegri stöðu í fjármálum. Úgerðaraðilar geta líka flutt kvóta 

milli skipa en þeir eru skyldugir til þessa að veiða 50% af honum sjálfir á tveggja ára fresti 

annars er stjórnvöldum heimilt að taka kvótann tilbaka og úthluta öðrum.  

Óheimilt er að hefja veiðiferð skips sem leyfi hefur til veiða í atvinnuskyni nema skipið hafi 

aflaheimildir sem telja má líklegt að dugi fyrir afla í ferðinni með hliðsjón af þeim veiðarfærum 

sem notuð eru. 

Í Grágás, lagasafni íslenska þjóðveldisins frá miðri 13. öld stendur í 55. kafla Landbrigðaþáttar 

“Allir menn eigu að veiða fyrir utan netlög að ósekju ef vilja. Þar eru netlög utast í sæ er selnet 

stendur grunn, tuttugu möskva djúpt, af landi eða af skeri og komi flár upp úr sjánum að fjöru þá 

er þínur stendur grunn. En fyrir utan á hver maður að veiða að ósekju er vill.” Með öðrum 

orðum fyrir utan netlög máttu allir stunda fiskveiðar í sjó en það stendur einnig í Jónsbók frá 

sama tíma, en í 61. kafla Landsleigubálks, rekabálki 2. kafla segir “Allir menn eigu veiða fyrir 

utan netlög at ósekju.” Jónsbók var samþykkt á Alþingi 1281 og er ákvæði hennar um veiðirétt 

enn birt í íslenska lagasafninu.60 En þann dag í dag eru dómar byggðir á Jónsbók.  

 

                                        
60 Helgi Áss Grétarsson (2008) 
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8.1.1  Ákvörðun heildarkvóta 

Hafrannsóknarstofnunin (HRS) gefur út á hverju fiskveiðiári þ.e. frá 1.september til 31.ágúst, 

tillögur að heildarkvóta og kvóta einstakrategunda. Sjávarútvegsráðherra tekur s íðan endalega 

ákvörðun út frá tillögum HRS. Veiðar á 25 tegundum eru nú bundnar takmörkunum á heildarafla 

og nemur aflaverðmæti þeirra um 98% af heildaraflaverðmæti allra tegunda. Ráðherra er ekki 

bundinn af tillögum HRS og getur vegna stjórnmálalegrar, fjárhagslegar eða vegna annarra 

ástæðna ekki fylgt eftir tillögunum. Sem dæmi má nefna fiskveiðiárið 2008/2009 þá hafði verið 

úthluta 130.000 þúsund tonnum af þorski fyrir það fiskveiðiár en í janúar 2009 jók ráðherra við 

þann kvóta um 30.000 þúsund tonn vegna slæmra efnahagsástæðna þjóðarinnar. Þannig að kerfið 

er mjög sveigjanlegt og ráðherra getur án mikils fyrirvara breytt úhlutunum á kvótabundnum 

tegundum, þannig að það getur orðið t.d. minnkun á úthlutun á vissri kvótabundinni tegund 

hvenær sem er vegna breyttra aðstæðna í stofnum eða vistkerfi hafsins.  

 

8.1.2  Fiskveiðieftirlit - Fiskistofa 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fer með mál, er varða 

sjávarútveg og þar á meðal rannsókn, verndun og nýtingu 

fiskistofna og annarra lifandi auðlinda hafsins og hafsbotnsins, sem 

og stjórnun svæða þar sem þær eru nýtanlegar. Í öðru  lagi  eftirlit  

með  verndun  og  nýtingu fiskistofna og annarra lifandi auðlinda  

hafsins og hafsbotnsins, sem og stjórnun svæða þar sem þær eru nýtanlegar, í þriðja lagi 

rannsóknir og eftirlit með framleiðslu og innflutningi sjávarafurða, um þessar skyldur 

ráðuneytisins sjá meðal annarra stofnanna Fiskistofa og Hafrannsóknarstofnun.  

 

 

 

Starfskyldur Fiskistofu eru margar og mörg svið starfa innan hennar, en 

Fiskveiðistjórnunarsviðið (FSV) er það sem ég mun helst fjalla um hér, vegna eftirlitsþátt þess. 

Fiskistofa annast eftirlit með framkvæmd laga þessara og hefur í því skyni sérstaka eftirlitsmenn 

í sinni þjónustu, og samkvæmt 10.gr. laga um nr. 79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands 

er nánar kveðið um heimildir og skyldur veiðieftirlitsmanna Fiskistofu 61. 

                                        
61 http://www.althingi.is/lagas/137/1997079.html#g10  

http://www.althingi.is/lagas/137/1997079.html#g10
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FSV sér meðal annars um: 

 útgáfu veiðileyfa 

 úthlutun aflaheimilda í íslenskri lögsögu og íslenskra skipa í erlendum lögsögum 

 fylgist með aflaheimildastöðu fiskiskipa 

 staðfestir flutning aflaheimilda milli fiskiskipa 

 gefur út rekstrarleyfi til fiskeldis 

 heldur utan um rafræna framleiðsludagbók varðandi eldið  

 úthlutar aflaheimildum til skipa sem veiða fisk í áframeldi  

 eftirlit með föngun, vigtun og skráningu á þorski til áframeldis  

 hefur eftirlit með veiðum íslenskra og erlendra skipa í íslenskri lögsögu 

 hefur eftirlit með veiðum íslenskra skipa utan íslenskrar lögsögunnar  

 veitir fiskvinnslustöðvum og fiskmörkuðum leyfi til endurvigtunar sjávarafla m.t.t. 

fiskveiðistjórnunar  

 eftirliti með útflutningi óunnins afla í gámum og með fiskiskipum og eftirliti með 

fiskflutningum innanlands  

 er umsagnaraðili varðandi veitingu leyfa til hrefnu- og hvalveiða, safnar upplýsingum um 

veidd dýr 

Veiðieftirlitsmenn FSV hafa eftirlit meðal annars með: 

 veiðarfærum og búnaði fiskiskipa 

 gildi veiðileyfa 

 færslu afladagbóka 

 tegunda- og stærðarsamsetningu afla 

 gera tillögur um lokanir veiðisvæða með það að markmiði að vernda smáfisk og koma í 

veg fyrir skaðlegar veiðar 

 veiðum, vinnslu og nýtingu um borð í vinnsluskipum. 

 með að afli sé réttilega veginn og skráður  

 kvarnanir og kyngreining 

 margvísleg samskipti og samstarf við löndunarhafnir og vigtunarleyfishafa varðandi 

vigtun og skráningu afla.  

 eftirlit með veiðum á hrefnu og langreyði 
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Eftirlitsmönnum á vettvangi er ætlað að hafa eftirlit með að aðilar í sjávarútvegi fari að lögum og 

reglum. Þá er stór þáttur í starfi eftirlitsmanna að útskýra fyrir mönnum og leiðbeina þeim 

hvernig vinna á eftir gildandi reglum. Eftirlitsmennirnir vinna ýmis störf í samstarfi við 

starfsmenn annarra stofnanna og má þar nefna starfsmenn Hafrannsóknastofnunarinnar, 

Landhelgisgæslu Íslands, lögreglu og starfsmenn hafna. Eftirlit með vigtun og skráningu afla er 

án efa það verkefni í landeftirliti sem er tímafrekast.  

FSV rannsakar brotamál og undirbýr og tekur eftir atvikum ákvarðanir varðandi beitingu 

stjórnsýsluviðurlaga og/eða kærur til lögreglu og á í margvíslegum samskiptum við 

lögregluembætti vegna slíkra mála. Þá hefur FSV samskipti og samstarf við Landhelgisgæsluna 

og Hafrannsóknastofnun sem og við erlend fiskveiðistjórnvöld og fjölþjóðlegar stofnanir á því 

sviði, s.s. NEAFC og NAFO.62 

Samkvæmt 2.mgr. 17.gr LSF þá er útgerðarmönnum, skipstjórnarmönnum og kaupendum afla, 

svo og umboðsmönnum, útflytjendum, flutningsaðilum, bönkum, lánastofnunum og opinberum 

stofnunum, skylt að láta ráðuneytinu eða Fiskistofu ókeypis í té og í því formi, sem ráðherra 

ákveður, allar þær upplýsingar sem unnt er að láta í té og nauðsynlegar eru taldar vegna eftirlits 

með framkvæmd laga þessara.63 

Í lögum nr.57/1996 með síðari breytingum um umgengni um nytjastofna sjávar (UNS) 64 segir í 

3.grein  að Fiskistofa skal fylgjast með aflasamsetningu fiskiskipaflotans þannig að jafnan liggi 

fyrir sem gleggstar upplýsingar um aflasamsetningu skipa eftir stærð og gerð skips, gerð og 

búnaði veiðarfæra, veiðislóð og veiðitíma. Skal Fiskistofa taka saman og birta árlega yfirlit yfir 

aflasamsetningu fiskiskipaflotans á liðnu fiskveiðiári. Veiðieftirlitsmenn hafa undanfarin ár í 

umsjón Fiskistofu, verið í svokölluðu brottkastsverkefni með það að markmiði að meta brottkast 

afla. Gögnum eða lengdarmælingum er safnað bæði til sjós og lands með tilviljanakenndu úrtaki. 

Skipum er skipt í flokka eftir veiðarfærum, stærð og löndunarstöðum.  Hjá neta- og 

dragnótabátum er sá háttur hafður á, að eftir að skip hefur verið valið, er landaður afli 

lengdarmældur. Síðan fer eftirlitsmaður með bátnum í næstu veiðiferð og lengdarmælir afla 

bátsins. Hvað togskip og línubáta varðar er framkvæmdin eins, nema ekki er alltaf um 

samliggjandi veiðiferðir að ræða.65 

                                        
62 http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/starfsemi/veidieftirlitssvid/ 
63 http://www.althingi.is/lagas/137/2006116.html  
64 http://www.althingi.is/lagas/137/1996057.html  
65 http://www.fiskistofa.is/media/utgefid_efni/Starfsskyrsla_2008.pdf  

http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/starfsemi/veidieftirlitssvid/
http://www.althingi.is/lagas/137/2006116.html
http://www.althingi.is/lagas/137/1996057.html
http://www.fiskistofa.is/media/utgefid_efni/Starfsskyrsla_2008.pdf
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8.1.3  Vigtun og skráning afla 

Í 2.málsgrein, 2.greinar UNS segir: 

“Skylt er að hirða og landa öllum afla sem kemur í veiðarfæri skipa.”  

og samkvæmt 1.málsgrein, 6.greinar sömu laga segir: 

“Allur afli skal veginn á hafnarvog í löndunarhöfn þegar við löndun aflans. Skal 

við vigtunina nota löggilta vog. Vigtun skal framkvæmd af starfsmanni hafnar sem 

hlotið hefur til þess löggildingu. Sé hafnarvog ekki í verstöð eða ef sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi getur Fiskistofa tímabundið leyft vigtun með öðrum 

hætti.”. 

Einnig eru skyldur skipstjóra bundnar í þessum lögum en hann: 

 skal halda afla um borð í skipi sínu aðgreindum, ef það er ekki hægt, þá skal afli 

aðgreindur eftir tegundum við löndun  

 skylt að láta vigta hverja tegund sérstaklega  

 skal halda undirmálsfiski aðgreindum frá öðrum afla um borð og hann veginn sérstaklega 

 ber að tryggja að réttar og fullnægjandi upplýsingar um aflann berist til vigtarmanns  

 skulu halda sérstaka afladagbók sem Fiskistofa leggur til 

Löndunarhafnir á Íslandi eru 62 talsins. Fylgst er með því hvort afli sé fluttur á hafnarvog. Í 

framhaldi af því er athugað hvort aflinn sé réttilega skráður í aflaskráningarkerfi Fiskistoft, 

GAFL og kannað hvort vigtarnótur séu rétt útfylltar. Vigtunarleyfishafar voru 121 (125) talsins í 

lok desember 2008. Fiskistofa tekur reglulega út vigtunarleyfishafa og eru eftirfarandi atriði 

athuguð sérstaklega: löggilding voga, löggilding vigtarmanna, framkvæmd vigtunar, útfylling á 

vigtarnótum og skil á vigtarnótum til hafna.  

Aflaskráningarkerfi Fiskistofu, GAFL (GAgnagrunnur Fiskistofu og Löndunarhafna)66 er 

miðlægt skráningarkerfi, forrit sem Fiskistofa hannaði, á og rekur. Þetta skráningarkerfi er 

einstakt í heiminum, en flest allar hafnir á Íslandi geta tengst GAFL í gegnum internetið, og eru 

172 notendur sem hafa skráðan aðgang, aðallega hafnarvigtarmenn og geta skráð í kerfið. Á 

fiskveiðiárinu 2008/2009 var fjöldi skráðra landanna 57.396, fjöldi vigtarnóta 153.348 og fjöldi 

vigtana 856.938. Þetta kerfi vinnur nokkurn vegin í rauntíma, þannig að þegar vigtun liggur öll 

fyrir þá er það skráð inn og er þá komið í gagngrunn Fiskistofu og er þá hægt að nálgast þær 

upplýsingar á vef Fiskistofu undir nafni skips, einnig safnast þar upp öll löndunarsaga 

                                        
66 http://gafl.fiskistofa.is/  

http://gafl.fiskistofa.is/
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viðkomandi skips/báts. Þannig að upplýsingaflæði og gagnsæi skráningar og vigtunar afla er 

mjög mikið og hefur Fiskistofa ávallt yfir að ráða nýjustu fáanlegu upplýsingum um afla og getur 

fylgst náið með aflaheimildastöðu einstakra skipa sem og sjómenn og útgerðaraðilar sem geta á 

hvaða tímapunkti sem er fylgst með stöðu sinni og ákvarðað út frá því. Því óheimilt er að hefja 

veiðiferð skips sem leyfi hefur til veiða í atvinnuskyni nema skipið hafi aflaheimildir sem telja 

má líklegt að dugi fyrir afla í ferðinni með hliðsjón af þeim veiðarfærum sem notuð eru.  

Myndin sýnir löndunarhafnir sem nota GAFL og tengdar eru Fiskistofu þegar forritið er notað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Tenging GAFLS 

 

 

8.1.4  Brot og viðurlög  

Í lögum nr.57/1996 með síðari breytingum um umgengni um nytjastofna sjávar er í IV. Kafla 

laganna um framkvæmd og viðurlög er kveðið á um það hvað Fiskistofa skal gera við brot 

laganna og hverjar heimildir hennar eru. Fiskistofa og eftirlitsmenn í hennar þjónustu annast 

eftirlit með framkvæmd laga þessara. Getur Fiskistofa enn fremur leitað aðstoðar lögreglu og 

Landhelgisgæslunnar í því skyni. En heimildir Fiskistofu og eftirlitsmanna samkvæmt lögum um 

stjórn fiskveiða gilda um eftirlit samkvæmt lögum þessum. 

En samkvæmt IV. kafla laganna skal Fiskistofa: 

 setja veiðieftirlitsmann um borð í skipið til að fylgjast sérstaklega með veiðum þess, ef 

afli tiltekins skips sé að stærðarsamsetningu, aflasamsetningu eða gæðum frábrugðinn 

afla annarra skipa sem stunda sambærilegar veiðar 

 ákveða hvort ástæða sé til að fylgjast sérstaklega með veiðum skipsins áfram 
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 fylgjast með nýtingu fiskiskipa á aflaheimildum 

 tilkynna það útgerð og skipstjóra viðkomandi skips hafi skip veitt umfram aflaheimildir  

 svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni í tvær vikur ef kemur til leyfissviptingar í annað 

sinn á sama fiskveiðiári 

 svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni ef útgerð eða áhöfn skips eða aðrir þeir sem í 

þágu útgerðar starfa hafa brotið gegn ákvæðum laga þessara eða reglum settum 

samkvæmt þeim 

 afturkalla leyfi aðila til vigtunar sjávarafla skv. 2. mgr. 6. gr. ef hann, fyrirsvarsmenn 

hans, starfsmenn eða aðrir þeir sem í þágu hans starfa hafa brotið gegn ákvæðum III. 

kafla laga þessara eða reglum settum samkvæmt þeim 

 reglulega birta opinberlega upplýsingar um sviptingu veiðiheimilda samkvæmt þessum 

kafla 

 birta opinberlega ákvarðanir um afturköllun heimilda 

 birta reglulega upplýsingar um þau skip sem veitt hafa umfram aflaheimildir 

Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglum settum samkvæmt þeim varða sektum hvort sem þau 

eru framin af ásetningi eða gáleysi. Sé um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau 

að auki varða fangelsi allt að sex árum. Við fyrsta brot skal sekt eigi nema hærri fjárhæð en 

4.000.000 kr. eftir eðli og umfangi brots. Við ítrekað brot skal sekt eigi nema lægri fjárhæð en 

400.000 kr. og eigi hærri fjárhæð en 8.000.000 kr, sömuleiðis eftir eðli og umfangi brots67. 

 

9.0  Áhrif sameiginlegrar fiskveiðistefnu ESB á Ísland 

Grundvallarákvæðin sem gilda um SFS hina sameiginlegu fiskveiðstefnu ESB eru í formi 

löggjafar sem hefur bein réttaráhrif í aðildarríkjunum og þarf ekki að innleiða í landslög. Með 

aðild að ESB þá framselur aðildarríki lagasetningarvald í hendur ESB, þar á meðal á sviði 

sjávarútvegsmála. Aðild að SFS krefst þó, sé ekki samið um undanþágur eða sérstök 

aðlögunarákvæði, að nýja aðildarríkið lagi stjórnkerfi fiskveiða að ESB-stefnunni. Öll 

aðildarrríki hafa þurft að gangast undir SFS, en fá aðlögunarfrest, tímabundnar undanþágur og að 

nokkru leyti sérsniðnar lausnir. SFS hefur ekki reynst vel hingað til, markmið hafa ekki náðst og 

veiðigeta fiskiskipaflotans hefur lítið minnkað og þrátt fyrir endurskoðun stefnunnar þá standa 

helstu grundvallaratriði hennar óhögguð. Ákvarðanir um úthlutun á heildaraflamarki er í 

                                        
67 http://www.althingi.is/lagas/137/1996057.html  
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samræmi við meginregluna um hlutfallslegan stöðuleika (e. relative stability) sem á að tryggja 

aðildarríkjum fasta aflahlutdeild í heildarkvóta sambandsins byggða aðallega á þremur 

grundvallaratriðum þ.e. veiðireynslu útgerða í viðkomandi landi og á viðkomandi hafsvæði, 

sérstöku tilliti sem tekið er til landsvæða sem eru háð fiskveiðum og á minnkandi 

veiðimöguleikum vegna útfærslu fiskveiðilögsögu annarra ríkja68. Þetta ákvæði útilokar það sem 

svo margir hafa talað um að hér myndi allt fyllast af portúgölskum og spænskum togurum við 

inngöngu í ESB, vegna þess að það eru eingöngu íslenskar útgerðir sem hafa hér veiðireynslu 

síðustu áratugina69. 

Stofnsetningarréttur70 ESB kveður á um réttinn til að stofnsetja fyrirtæki í öðrum aðildarríkjum.  

Þessi regla opnar fyrir þann möguleika sem kallast kvótahopp (quota hop), er það þegar útgerð 

frá einu aðildarríki skráir fiskiskip í öðru aðildarríki, öðlast ríkisfang þess og fær hlutdeild í 

fiskveiðikvótanum. Til þess að fá aflahlutdeild á Íslandsmiðum þyrftu erlendar útgerðir að kaupa 

sig inn í íslenska útgerð og sigla undir íslenskum fána. Nær útilokað er að Íslendingar nái í 

aðildarviðræðum að viðhalda banni við erlendum fjárfestingum í íslenskum sjávarútvegi. Að 

mati margra þá ógnaði kvótahoppið reglunni um hlutfallslegan stöðuleika og af þeim sökum geta 

ríki nú gert þá kröfu að sjávarútvegsfyrirtæki hafi raunveruleg og sterk tengsl við efnahag þess 

aðildarríkis sem það fær kvóta frá og unnið þannig gegn því að kvóti og störf færist frá svæðum 

og löndum sem reiða sig á fiskveiðar.71 Hættan á kvótahoppi ræðst nær eingöngu af innlendri 

löggjöf, strandríki gætu sett upp girðingar við kvótahoppi, með ákvæðum um efnahagsleg tengsl 

við landið sem gert er út frá, búsetu og landanir.72 

 

10.0  Evrópa eitt land? 

Það sem hefur alla tíð háð ESB er að geta ekki virkjað almenning innan aðildarríkjanna til að 

mynda evrópskt samstarf eða eins og haft er eftir Massimo d’Azegglio úr endurminningum hans 

1867 eftir lát hans “Við höfum búið til Ítalíu. Nú þurfum við að búa til Ítali” 73 og það virðist geta  

átt við um ESB. Það hefur ekki tekist að byggja upp þá Evrópuvitund meðal almennings sem 

sambandið stefndi að með gildistöku Maastricth-sáttmálans 1992, það hefur ekki náð að tengja 

                                        
68 Eiríkur Bergmann (2009), FRÁ EVRÓVISJÓN TIL EVRU, Allt um Evrópusambandið, bls.124 
69 Auðunn Arnórsson, Inni eða úti? (2009) bls. 53 
70 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0001:0001:EN:PDF  
71 Eiríkur Bergmann (2009), FRÁ EVRÓVISJÓN TIL EVRU, Allt um Evrópusambandið, bls.124-125 
72 Auðunn Arnórsson, Inni eða úti? (2009) bls. 55 
73 http://en.wikipedia.org/wiki/Massimo_d%27Azeglio  
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fólkið tilfinningaböndum og mistekist að “búa til Evrópubúa” láta það finna af hverju það 

skiptir máli að vera aðili að ESB.74 

Það er kannski vegna þessarar grunnstöðu að þjóðríkin, aðildarríkin munu alltaf halda fast í sína 

menningu, trúarbrögð, þjóðerni, stjórnmálaskoðanir, útlit, þjóðarstolt og þjóðernisvitund. Þess 

vegna hefur ekki gengið of vel að innleiða marga hluti og t.d. helsta gagnrýni á 

sjávarútvegsstefnuna er m.a. vegna ofveiði, brottkasti, slöku eftirliti og ófullnægjandi 

viðurlögum við brotum, en eins og áður er nefnt þá eru viðurlög mjög mismunandi milli 

aðildarríkja þar sem þau eru í þeirri stöðu að geta ráðið þeim sjálf þ.e. að fyrir sömu brot eru 

meðalsektirnar frá 100 Evrum upp í 8000 Evrur75. En aftur á móti á Íslandi er jafnræðisreglan í 

gildi og samkvæmt lögum eru sömu viðurlög fyrir sömu brot hvar sem er á landinu og fyrir 

minniháttar brot þá er veiðileyfissvipting frá einni upp í sex vikur, fyrir umframafla er 

veiðleyfissvipting og ef kvóta er ekki komið á skipið þá er sektarákvæðum beytt.  

Einn grundvallarmunur er á reglum ESB og Íslands, en það er um brottkast fisks, því brottkast er 

bannað samkvæmt íslenskum lögum eins og stendur í lögum nr.57/1996 með síðari breytingum 

um umgengni um nytjastofna sjávar “Skylt er að hirða og landa öllum afla sem kemur í 

veiðarfæri skipa” en í ESB er sjómönnum skylt að sleppa eða henda meðafla og umframafla, auk 

þess sem óheimilt er að landa fiski sem ekki stenst mál, en í 1.tölulið, 19.gr. reglugerðar (EC) nr. 

850/98 um verndun sjávarauðlinda með tæknilegum aðgerðum til verndar óþroskuðum 

sjávarlífverum segir, “Undirmálssjávarlífverur skulu ekki geymdar um borð eða umskipuð, 

lönduð, flutt, geymd, seld, sýnd eða boðin til sölu, heldur skal þeim skilað strax í hafið” 76 Þetta 

fyrirkomulag er umdeilt og sætir mikilli gagnrýni, framkvæmdastjórnin hefur því stigið ákveðin 

skref í átt að brottkastsbanni. Sem dæmi má nefna að í nýlegum samningi ESB við Noreg um 

veiðar úr sameiginlegum stofni er kveðið á um brottkastsbann auk þess sem 

framkvæmdarstjórnin  skuldbindur sig til að endurskoða núverandi reglur fyrir árið 2012. Bendir 

flest til þess að brottkastið verði úr sögunni innan ekki mjög langs tíma, annars gæti Ísland 

hugsanlega samið um bann við brottkasti í íslenskri efnahagslögsögu í aðildarsamningi sínum. 

Noregur náði þó einungis að semja um tímabundna þriggja ára undanþágu frá banni við 

brottkasti á hafsvæðinu norðan við 62°N í aðildarsamningi sínum 1994, en breytt viðhorf til 

                                        
74 Evrópuvitund, Rannsóknir á Evrópufræðum 2007-2008 bls. 29-33 
75 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/infringements_control_en.htm  
76 http://faolex.fao.org/docs/pdf/eur18268.pdf 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/infringements_control_en.htm
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brottkasts innan ESB gætu hins vegar hugsanlega auðveldað Íslandi að semja sérstaklega um þau 

mál. 

Eftirlit með fiskveiðum hefur verið veikt hjá aðildarríkjum ESB. Upplýsingar um veitt 

heildarmagn eru oft og tíðum óáreiðanlegar en þær miðast við landað magn fisks sem þarf ekki 

að vera sama magn og veitt er. Kjarni eftirlitskerfis ESB er sá að hvert aðildarríki ákveður sjálft 

framkvæmd eftirlits á sínu svæði eins og það telur best henta. ESB ræður yfir fámennum hópi 

starfsmanna til að fylgjast með eftirlitsaðilum aðildarríkjanna og nýlega hefur verið sett á stofn 

sérstök stofnun sem er m.a. ætlað að stuðla að betra eftirliti, en það er “Community Fisheries 

Control Agency” (CFCA)77 sem byrjaði 2007. 

Eftirlitsaðilar aðildarríkjanna sjá um eftirlit með öllum fiskiskipum sem veiða innan  

efnahagslögsögu þess og yfirráðasvæðis og þá í einhverjum tilfellum ásamt eftirlitsfulltrúum 

framkvæmdarstjórnarinnar, bæði til sjós og lands, eins og kveðið er á um í SFS. Framkvæmd 

eftirlitsins til sjós er með eftirlitsskipum (Landhelgisgæslan, leiguskip á Íslandi), flugvélum og 

með fjareftirliti (STK, AIS) og í landi er tekið tilviljanakennt úrtak. Eftirlitið fer þannig fram til 

sjós að fylgst er með athæfi og staðsetningu skipa, hvort það sé að veiða innan lokaðra hólfa og 

ef svo ber undir farið um borð, þetta tíðkast ekki mikið hér á Íslandi en Landhelgisgæslan gerir 

það þó, en aftur á móti er tekið á móti skipum þegar í land er komið og fylgst með löndun afla, 

afladagbók skoðuð, flutningi, vinnslu, sölu og markaðssetningu. Það sem er  skoðað til sjós eru 

afladagbækur, aflasamsetning, uppsetning veiðarfæra, veiðileyfi, áhafnarlistar, réttindi yfirmanna 

og öryggismál (Landhelgisgæslan sér um þessi mál á Íslandi) og í landi eru innan ESB skoðaðar 

löndunarskýrslur og þær bornar saman við afladagbækur, flutningsskjöl og sölunótur skoðaðar 

með tilliti til uppruna vöru. Hér fer þetta allt í gegnum Fiskistofu.  

Eitt er það bæði inn ESB og Íslands sem hefur mikil áhrif á fiskveiðistjórnunar- og eftirlitskerfi 

beggja aðila, en það er stærð flotans. Það eru flestir sammála því að stærð og veiðigeta flotans er 

allt of mikil og hefur ESB unnið markvisst að því að reyna að minnka hana með fækkun skipa og 

hér fyrir neðan er mynd sem sýnir í stórum dráttum afleiðingar of stórs flota 78. 

 
 
 

 
 

                                        
77 http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm Skoðað 13.apríl 2010 
78 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2760:FIN:EN:PDF  

http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2760:FIN:EN:PDF
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Mynd 6. Afleiðing of stórs skipastóls 

 

 

Of stór skipastóll er vandamál sem leiðir til óhagkvæmni í fiskiðnaðinum og skapar þess vegna 

hvata fyrir þá sem vilja brjóta reglur SFS. Stórum fiskiskipaflota er eingöngu mögulegt að starfa 

með hagnaði með því að fara fram úr kvótaúthlutunum og veiða of mikið. Þetta leiðir til 

vítahrings þar sem fiskveiðiskip fara fram úr kvótum sínum til þess að lifa af, sem eykur enn 

meira á efnahagslegan þrýsting á auknar veiðar næstu ára, þar sem möguleiki á löglegum 

fiskveiðum og veiðiheimildum minnkar. Fyrir utan alvarlegar vistfræðilegar afleiðingar fyrir 

umhverfið, þá skapar þetta offramboð á mörkuðum og þess vegna lækkandi verð á fiskafurðum. 

Núverandi eftirlitskerfi er ekki nógu öflugt til þess að brjóta upp þennan vítahr ing á 

árangursríkan hátt.79 

Samkvæmt töflu í viðauki 6, um stærð og dreifing ESB flotans og veiðarfæri, þá sést að ESB 

flotinn er 85.888 skip og hefur hann farið minnkandi gegnum árin80eða frá árinu 2000 að vera 

um 94.000 skip, þannig að flotinn fer hægt minnkandi.  Þá sést einnig í töflunni samsetning 

flotans miðað við veiðarfæri og yfir 80% af flotanum eru bátar ekki togarar, sem dæmi þá eru 

17.272 bátar í Grikklandi sem er lang mesti fjöldi einstaks aðildarríkis innan ESB, en um 93% 

flotans eru skip undir 2,5 brt. að meðaltali. Þetta eru smábátar undir 7 mtr. að lengd.  

                                        
79 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2760:FIN:EN:PDF  
80 http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?lng=en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2760:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?lng=en
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Á Íslandi hafa að jafnaði 1300 skip og bátar leyfi til veiða í atvinnuskyni og eru allar fiskveiðar í 

atvinnuskyni háðar leyfi frá Fiskistofu. 81 Auk almennra veiðileyfa eru gefin út sérstök leyfi til 

tiltekinna veiða, s.s. til veiða á grásleppu og til veiða með dragnót. 82  

 

10.1.1 Hvað er sameiginlegt? 

Hin svokallaða grænbók (Green book)83 framkvæmdarstjórnar ESB er endurskoðun á SFS sem 

birt var í 22. apríl 2009. Við gerð hennar var ýmislegt haft til hliðsjónar úr íslenska 

fiskveiðistjórnunarkerfinu og þá sérstaklega hvað varðar nauðsyn þess að rétturinn til nýtingar og 

ábyrgð á góðri umgengni um fiskistofnana fari saman. Við Íslendingar eigum aðeins í þessari 

grænbók, þar sem framkvæmdarstjórnin bað um fulltrúa úr íslenska sjávarútvegsráðuneytinu og 

tók Stefán Ásmundsson frá Íslandi sæti í fjölþjóðlegri sérfræðinefnd sem vann að þessu 

endurskoðunarstarfi á vegum framkvæmdarstjórnarinnar84. En úr þessari endurskoðun kom hin 

nýja reglugerð (EC) No 1224/2009 frá 20. nóvember 2009 sem tók gildi 1. janúar 2010, en hún 

fjallar um eftirlitskerfi til þess að tryggja að farið sé eftir reglunum um sameiginlega 

fiskveiðistefnu ESB. 

Það er mjög mikilvægt fyrir Íslendinga að það kerfi sem ESB setur á, sé virkt og gott kerfi þar 

sem það getur ekki verið góður valkostur að verða meðlimur að óskilvirku kerfi, ef kerfið sem nú 

er til staðar á Íslandi er velheppnað. En markmið beggja aðila þ.e. ESB og Íslands er að vernda 

fiskistofna og lífríki sjávar og stuðla að sjálfbærri nýtingu þeirra auðlindar, með takmörkunum á 

kvóta, minnka veiðigetu skipaflotans með fækkun skipa, auka eftirlit veiða og koma í veg fyrir 

ólöglegar veiðar (IUU).  

Í viðauka 2 er mynd af fiskveiðisvæði ESB og er það gríðarlega stórt og víðfeðmt eins og sjá má 

og er því mjög erfitt til eftirlits nema með gríðarlegum tilkostnaði.  

Ef við lítum á töflu í viðauka 3 þá má sjá 5 mest veiddu fisktegundirnar fyrir hvert aðildarríki 

árið 2006 og í viðauka 4 heiti þeirra fiska sem veiddir eru. Það sem mest ber á þarna er hversu 

lítið er veitt af þorski, ýsu, ufsa og karfa sem eru okkar mest veiddu tegundir. Ef við tökum 

tölurnar fyrir fiskveiðárið 2005/2006 á Íslandi úr töflu í viðauka 5, þá veiddist um það bil 202 

þús. tn. af þorski (um 30 þús. tn. ESB), ýsa 100 þús. tn. (um 40 þús. tn. ESB), ufsi 78 þús. tn. 

                                        
81 http://www.fiskistofa.is/media/aflatolur/yfirlit_2009_2010.xls 
82 http://www.fiskistofa.is/fiskveidistjorn/stjornfiskveida/  
83 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:EN:PDF  
84 Auðunn Arnórsson, Inni eða úti? (2009) bls. 56 

http://www.fiskistofa.is/media/aflatolur/yfirlit_2009_2010.xls
http://www.fiskistofa.is/fiskveidistjorn/stjornfiskveida/
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(um 18 þús. tn. ESB) og karfi 57 þús. tn. (um 13 þús. tn. hjá ESB). Heildaraflinn samkvæmt töflu 

í viðauka 7 sýnir afla fyrir árið 2006 hjá ESB og Ísland. ESB er með um það bil 5.312 þús. tn. en 

á Íslandi 1.345 þús. tn. (inn í þessari tölu er síld loðna, kolmunni og makríll u.þ.b. 760 þús. tn.) af 

lönduðum fiski sem þýddi það að ef Ísland hefði verið inni í ESB þá væri landaður afli um það 

bil 21% af heildarlönduðum afla hjá ESB. 

Þessi afli Íslendinga er mest veiddur innan Íslenskrar lögsögu, en samkvæmt Hagstofu Íslands þá 

voru um alls veidd 957.130 innan svæðis Va (sjá viðauka 2) sem þýðir að um það bil 71% alls 

afla er innan Íslenskrar lögsögu. Ef Ísland myndi verða aðildarríki í ESB þá yrði það stærsta ESB 

aðildarríkið í fiskveiðum og ætti því að geta haft áhrif á samninga og löggjöf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Línurit, fiskafli á öllum svæðum ESB 2006 

 

Í tímaritinu “Eurofish Magazine” frá júlí/ágúst 2002 er grein um Ísland og í henni segir að 

ekkert annað land veiði eins mikinn fisk á jafn fáa sjómenn og skip. Að meðaltali veiðir hver 

sjómaður 210 tonn af fiski á ári. Það er meira en þrisvar sinnum meira en norskur sjómaður og 

átta sinnum meira en sjómaður í Evrópusambandinu. 85 

Það sem ESB og Ísland vilja kemur fram í SFS og íslenskri löggjöf (1.gr. laga nr. 57/1996 með 

síðari breytingum) þ.e. að bæta umgengi um nytjastofna sjávar og stuðla að því að þeir verði 

                                        
85 http://eurofish.dk/dynamiskSub.php4?id=731 
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nýttir með sjálfbærum hætti er tryggi til langstíma hámarksafrakstur, að afraksturinn sé 

hagkvæmur öllum þeim sem stunda fiskveiðar og tryggja stöðuga atvinnu og að byggð haldist 

sem fyrir er. Að vernda höfin fyrir rányrkju á fiskistofnum og stuðla að skilvirkri nýtingu þeirra. 

Þetta eru bæði kerfin sammála um, þau byggjast líka bæði utan um kvóta og kvótaúthlutun sem 

byggir á veiðireynslu eða veiðihefð. Bæði nýta sér líka ráðgjöf sérfræðinga og gefa út kvóta á 

ársgrundvelli. 

En eitt stórt og mikilvægt atriði milli þessara kerfa er ólíkt, en það er vigtun og skráning afla.  

Ísland er með mjög strangar lögbundnar reglur um vigtun og skráningu afla eins og kemur fram í 

lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar. Vigtun skal fara fram á hafnarvog strax 

við löndun afla og skráir hafnarvigtarmaður í aflaskráningarkefi Fiskstofu (GAFL) og þetta gerist 

í rauntíma. En aftur á móti hjá aðildarríkjum ESB er hvert og eitt ríki ábyrgt fyrir því hvernig 

þetta er gert og nota þau mismunandi aðferðir og er þetta eitt af þeim vandamálum sem ESB 

glímir við gagnvart aðildarríkjunum að þau fara ekki eftir reglugerðum og tilvísunum. 

 

11.0 Samræming reglugerða 

Eins og áður er nefnt þá eru fiskveiðistjórnunarkerfi ESB og Íslands að gera það sama, bæði með 

eftirlitskerfi sem eiga að hafa eftirlit með hvort lögum og reglum sé framfylgt, en okkar kerfi er 

bundið lögum þar sem Fiskistofa, Matvælaeftirlit, Landhelgisgæslan og lögreglan, ef svo ber 

undir, sinna eftirlitsskyldum. En innan ESB sér hvert aðildarríki hvert fyrir sig um að 

framkvæma eftirlitið þ.e. 27 aðildarríki sem hvert fyrir sig er gera eitthvað án samræmingar. 

Þann 1. janúar 2010 tók gildi ný reglugerð um eftirlitskerfi til þess að tryggja samræmdar reglur 

og eftirfylgni með hinni sameiginlegu fiskveiðistefnu ESB, en nokkur ákvæði hennar taka ekki 

gildi fyrr en 1. janúar 2011 og önnur 1. janúar 2012. Þessi reglugerð gerir breytingar á öðrum 

reglugerðum og fellir aðrar niður. Reglugerðin sjálf 1224/2009 (kölluð hér eftir 1224) skiptist í 

15 meginkafla með undirköflum og hlutum og er alls 124 greinar. Meginkaflarnir byrja á 

almennum ákvæðum og meginreglum og síðan fjallar reglugerðin um hin ýmsu atriði s.s. almenn 

skilyrði fyrir aðgang að veiðisvæðum og auðlindum, fiskveiðistjórnun, markaðsstjórnun, eftirliti, 

eftirlitsskoðunum og framgangi, ráðstafanir til að tryggja framfylgni aðildarríkja við markmið 

SFS, framfylgni laganna, eftirlitsáætlun, mat og stjórnun framkvæmdarstjórnarinnar, ráðstafanir 

til að tryggja að aðildarríki fari eftir markmiðum SFS, gögn og upplýsingar, framkvæmd, 

breytingar og niðurfelling á reglum og lokaákvæði. 
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En til glöggvunar má sjá í töflunni hér fyrir neðan hvaða reglugerðum 1224/2009 breytir og fellir 

niður og um hvað þær fjalla. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mynd 8. Reglugerð (EC) No 1224/2009, breytingar og niðurfellingar á reglugerðum 

 
Þessi reglugerð fellir úr gildi í áföngum eldri eftirlitsreglugerð (EC) No 2847/93.  

Þau lög sem Íslendingar verða að endurskoða með tilliti til þessa, eru lög með síðari breytingum:  

 nr. 116/200686 um stjórn fiskveiða 

 nr. 57/199687 um umgengni um nytjastofna 

 nr. 79/199788 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands 

 nr. 151/199689 um veiðar utan lögsögu Íslands 

Reglugerðir sem eru í gildi með síðari breytingum: 

                                        
86 http://www.althingi.is/lagas/137/2006116.html  
87 http://www.althingi.is/lagas/137/1996057.html  
88 http://www.althingi.is/lagas/137/1997079.html  
89 http://www.althingi.is/lagas/137/1996151.html  

Reglugerð (EC) No 1224/2009 frá 20.nóvember 2009, tók gildi 1.janúar 2010
Stofnun eftirlitskerfis til að tryggja samræmdar reglur um sameiginlega fiskveiðistefnu (CFP)

Breyting á

reglugerðum nr:
Frá dags: Efni: Breyting á rgl. nr:

Niðurfelldar

rgl. nr:

(EC) No 847/96 06.maí.1996 Kynning á frekari skilyrðum á TAC og kvóta

(EC) No 2371/2002 20.des.2002 Verndun og sjálfbær nýting veiðiauðlinda undir CFP

(EC) No 811/2004 21.apr.2004 Ráðstafanir vegna endurheimtu á lýsingi

(EC) No 768/2005 26.apr.2005 Stofnun CFCA og breyting á rgl. (EEC) No 2847/93

(EC) No 2115/2005 20.des.2005 Áætlun til endurheimtu á grálúðu NEAFC

(EC) No 2166/2005 20.des.2005 Ráðstafanir vegna endurheimtunar á lýsingi og humri (EC) No 850/98

(EC) No 388/2006 23.feb.2006 Framtíðaráætlun um sjálfbærni kola í Biscayflóa

(EC) No 509/2007 07.maí.2007 Framtíðaráætlun um sjálfbærni kola í Vestur Ermasundi

(EC) No 676/2007 11.jún.2007 Framtíðaráætlun um nýtingu skarkola og kola í Norðursjó

(EC) No 1098/2007 18.sep.2007 Framtíðaráætlun fyrir þorskstofnin í Baltic Sea og nýtingu (EEC) No 2847/93 (EC) No 779/97

(EC) No 1300/2008 18.des.2008 Framtíðaráætlun fyrir síld og nýtingu stofnsins

(EC) No 1342/2008 18.des.2008 Framtíðaráætlun fyrir þorskstofna og nýtingu þeirra (EC) No 423/2004

Niðurfelldar

reglugerðir nr:
Frá dags: Efni:

(EEC) No 2847/93 12.okt.1993 Stofnun eftirlitskerfis fyrir CFP

(EC) No 1627/94 27.jún.1994 Almenn ákvæði um sérstök veiðileyfi

(EC) No 1966/2006 21.des.2006 Rafrænar skráningar, veiðitilkynningar

Reglugerð nr: Frá dags: Efni: Breyting á rgl. nr:
Niðurfelldar

rgl. nr:

(EC) No 1005/2008 29.sep.2008 Stofnun kerfis til að koma í veg fyrir ólöglegar veiðar (IUU)
(EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001

(EC) No 601/2004

(EC) No 1093/94

(EC) No 1447/1999

(EC) No 1006/2008 29.sep.2008 Vegna veiða ESB skipa utan ESB og aðgangur að þriðja ríki (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 (EC) No 3317/94

(EC) No 1010/2009 22.okt.2009 Nákvæmari reglur um innleiðingu reglugerðar nr. 1005/2008

http://www.althingi.is/lagas/137/2006116.html
http://www.althingi.is/lagas/137/1996057.html
http://www.althingi.is/lagas/137/1997079.html
http://www.althingi.is/lagas/137/1996151.html
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 nr. 742/2008 90um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 08/09 

 nr. 557/200791 um afladagbækur 

 nr. 224/200692 um vigtun og skráningu sjávarafla  

 nr. 910/200193 um skýrsluskil vegna viðskipta með sjávarafla 

Í þessum lögum og reglugerðum eru mörg ákvæði sem fjalla um sömu atriði og í einhverjum 

greinum 1224, sum eru sambærileg en önnur ekki.  

Eitt stórt atriði í þessari reglugerð er það að hún virðist ekki gilda nema fyrir skip stærri en 12 

metrar í heildarlengd (sjá töflu í viðauka 1), en það er stærsti hluti okkar skipa sem er undir þeim 

flokki t.d. í tilvísun (14) á bls. 2 í 1224 er talað um skip stærri en 12 mtr. þurfi að hafa kerfi sem 

gerir aðildarríkunum kleyft að staðsetja og auðkenna skipin.  

Í tilvísun (19) á bls. 3 í 1224 er sagt að það að leggja skyldur um afladagbók og um skil á 

löndunarskýrslum fyrir skip undir 10 mtr. yrði óhófleg byrði miðað við veiðigetu þeirra. Til þess 

að hafa eftirlit með þessum bátum ætti að skoða atferli og aðgerðir þeirra með úrtaki. Þetta munu 

Íslensk stjórnvöld sennilega aldrei samþykkja þar sem þetta er einn stærsti skipaflokkurinn og 

veiðigeta hans mjög mikil, þetta eru bæði króka- og línubátar. En í 14.grein er sagt að skip stærri 

en 10 mtr. skuli halda afladagbók (þarf ekki að vera rafræn) en þurfi ekki að skrá afla undir 50 

kg. per tegund, sjá einnig 1.tölulið, 21.gr. En aftur á mót í 16.gr. er sagt að ef aðildarríki krefst 

þess að bátar minni en 10 mtr. haldi afladagbók, og í 25.gr. ef aðildarríki fari fram á að þeir skili 

líka inn löndunarskýrslum, þá séu þessir bátar undanþegnir úrtaksskoðunum 

Í 11. lið á bls. 2 í 1224 er talað um að starfsemi eftirlitsins og aðferðir eigi að vera byggðar á 

áhættustýringu og nota skuli samanburðarkerfi kerfisbundið og alhliða aðferðir af 

aðildarríkjunum. Fiskistofa gerir svona samanburði.  

Í 50.gr. 1224  er talað um hvernig eftirlit skuli haft með skipum sem fara á bannsvæði þ.e. lok uð 

hólf eða veiðisvæði. Samkvæmt henni skal aðildarríkið hafa vöktun/ferlaeftirlit með skipunum, 

hvenær þau eru inni í svæðunum og hvenær þau fara út, skipin eiga svo að senda staðsetningu á 

30 mínútna fresti og mega ekki sigla á minni hraða en 6 sjómílur meðan þau eru í lokuðu 

svæðunum. Í 2. tölulið segir að ráðið muni síðan ákveða dagsetningu þar sem skip skulu útbúin 

með virkt kerfi um borð sem geti aðvarað skipstjóra þegar skip kemur inn í eða fer út úr 

                                        
90 http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/7422008?OpenDocument  
91 http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/557-2007 
92 http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/224-2006 
93 http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/9102001?OpenDocument  

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/7422008?OpenDocument
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/557-2007
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/224-2006
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/9102001?OpenDocument
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bannsvæðum. Þetta gildir eingöngu um skip stærri en 12 mtr. Þessi regla myndu styrka eftirlit 

okkar Íslendinga. 

Í 1224 er sóknarstýring stór þáttur kerfinu þar sem veiðiheimildir eru bundnar við brúttótonn 

skipa, lengd, vélastærð eða fjölda veiðidaga. Þetta þekkist hér á Íslandi við einstök veiðarfæri, 

t.d. dragnót en annars ekki. 

Eins og sést í töflu í viðauka 1, þá skiptist reglugerðin í nokkra meginkafla í 9.-13.grein er fjallað 

um fjareftirlit og eru minnstu skip undanþegin en á Íslandi eru engin fiskiskip undanþegin, 14.-

16.grein fjallar um afladagbækur og eru minnstu skipin undanþegin og einnig að afli undir 50 

kg./tegund sé undanþegin vigtun, þekkist ekki hér, 17.-19.grein er um tilkynningarskyldu áður en 

komið er til hafnar, sambærilegt okkar, 20.-21.grein um umskipun ekki alveg sama og hjá okkur 

en ætti ekki að skapa vanda, 23.-32.grein er um sóknarstýringu á fiskveiðum sem Ísland aðhyllist 

ekki. Þar sem veiðum er stjórnað með sóknarstýringu hjá ESB og skip senda inn 

löndunarskýrslur eftir löndun og engin vigtun er á höfnum, þá er kerfi ESB mjög seinvirkt og 

ómarkvisst. Íslendingar vilja meina að aflaskráningarkerfi Fiskistofu, GAFL, sé mjög gott og 

einstakt í heiminum, vegna rauntíma gildis og að fylgst er með hverju einasta fiskiskipi frá degi 

til dags og þar sem byggt er á aflamarki í flestum tilvikum, og skip eru því stöðvuð strax og 

þeirra veiðiheimildum er lokið. Greinar 56.-58. og 69.-70.grein eru um skipulag markaðseftirlits 

og rekstaraðila, greinar 59.-68. eru um sölu, vigtun, sölunótur o.s.frv. eru hér hjá okkur en 

víðtækari, 71.-103.grein lúta að eftirliti og myndu bara styrkja eftirlit okkar, 104.-107.grein um 

stöðvun veiða og sjósóknar á ekki alveg við hjá okkur, 109.-118. grein er um gagnasöfnun og 

upplýsingaflæði, þær eru ítarlegar og myndu bara bæta okkar. 94 Síðast kemur svo framkvæmd, 

breytingar og niðurfellingar á öðrum reglugerðum ESB.  

 

12.0 Niðurstaða/umræður 

Rannsóknarspurning mín var “Er hægt að samræma lagaumhverfi Íslendinga og ESB sem 

snýr að veiðieftirliti.”. Eftir að hafa skoðað bæði fiskstjórnunarkerfi ESB og Íslands og 

eftirlitsþátt beggja, þá er ekki hægt annað að en komast að þeirri niðurstöðu að bæði ESB og 

Ísland deila sömu markmiðum, sömu grunnhugsunum um stjórnun fiskveiða til framtíðar og það 

ætti því ekki að vera í heildina litið stórt mál að samræma lagaumhverfið. Úlfar Hauksson 

stjórnmálafræðingur og sjómaður nefnir í grein í Fréttablaðinu frá því 31.mars 2010 að Ísland sé 

                                        
94 Þórður Ásgeirsson, sérfræðingur hjá Fiskistofu.  
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eins og stórt fiskabúr í samanburði við ESB og við séum eingangraðir. Miðað við fiskiskipastól 

ESB sem er að langmestu leyti smábátar þá kæmust þeir örugglega ekki hingað, sjá viðauka 6 og 

það sem ESB flotinn veiðir er ekki sambærilegt okkar tegundaflóru, sjá helstu fisktegundir í 

viðauka 4. 

En samkvæmt tilskipun ESB skal reglugerð (EC) No 1224/2009 vera bindandi reglugerð fyrir öll 

aðildarríki ESB og skal innleiðast frá orði til orðs. Í 1224 eru ákvæði sem heimila aðildarríkjum 

að búa til sín eigin lög og reglugerðir samkvæmt landslögum eftir að hafa kynnt það fyrir 

framkvæmdarstjórninni til samþykktar. Samkvæmt 2.tölulið 3.gr. 1224 þá þurfa þau að vera í 

samræmi við ESB löggjöfina og sameiginlegu fiskveiðistefnuna og gæti það reynst erfitt að leysa  

ágreining um túlkun milli Íslendinga og ESB. Það eru ýmis ákvæði sem við þekkjum ekki og 

önnur sem ekki virðast eiga við t.d. talar 1224 oft um framtíðaráætlanir og 

endurheimtunaraðgerðir, hér er okkar veiðiráðagjöf bara til eins árs í senn og notuð svokö lluð 

aflaregla, en aflaregla í sinni einföldustu mynd tengir saman mat á stofnstærð og leyfilegan 

heildarafla og hefur sýnt sig að samræmast hagkvæmri nýtingu fiskistofnanna þ.e. sjálfbærni.  

En til þess að sjá hvort allt getur gengið eftir þá þarf að fara í gegnum alla reglugerðina og eins 

og sést hér á ofanskrifuðu þá er víða þörf fyrir nýja lagasetningu og eða breytingar á gildandi 

lögum þar sem 1224 er og mun vera hornsteinninn í eftirlitskerfinu fyrir framkvæmd og 

eftirfylgni hinnar sameiginlegu fiskveiðistefnu ESB og Íslands. Gagnvart regluverki ESB þá er 

Ísland að miklum hluta búið að taka upp og aðlaga lög sín að um það bil 70% af þeim gegnum 

EES samningin.  

Reglugerðin er gott stjórnunarplagg, en þetta byggist allt á aðildarríkjunum hvernig þau bregðast 

við og hvernig þeirra stýring er og verður og svo er náttúrlega alltaf sú spurning hvað verður gert 

ef fiskistofnar ESB bregðast, en ekki okkar ? 

Dr. Michal Köhler einn af æðstu embættismönnum á skrifstofu sjávarútvegsmálastjóra 

framkvæmdarstjórnar ESB sagði í ræðu 21. janúar 2009 á málfundi sem haldinn var á vegum 

Háskólans á Bifröst á Grand Hóteli í Reykjavík: “Það er tvennt sem þið Íslendingar fáið ekki ef 

farið er út í aðildarviðræður, það er allsherjarundanþága frá sameiginlegu fiskveiðistefnunni og 

hvalveiðar. Um allt annað er hægt að semja.” 

 
 

Gunnar Hallgrímur Sigurðsson 



43 
 

Heimildaskrá: 

Auðunn Arnórsson. (2009). Inni eða úti? Aðildarviðræður við Evrópusambandið. 
Háskólaútgáfan. 
 

Auðunn Arnórsson. (2008). Evrópuvitund, Rannsóknir á Evrópufræðum 2007-2008. 
Háskólaútgáfan 

 
Eiríkur Bergmann. (2009). FRÁ EVRÓVISJÓN TIL EVRU, Allt um Evrópusambandið. Veröld. 

Eurofish Magazine, júlí/ágúst (2002) - Iceland's fish industry - Know-how and value-adding – 
sótt 27.apríl 2010 - http://eurofish.dk/dynamiskSub.php4?id=731 
 

Eurostat, hagstofa ESB – Tölfræði um fiskveiðar, gögn frá 2008 – sótt 13.apríl 2010  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fishery_statistics  

 
Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
 

EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Green Paper (grænbók), um endurbætur á CFP – sótt 
27.apríl 2010 - http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:EN:PDF 
 
EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Tilvísun 2006/48/EC um stofsetningarrétt innan ESB – sótt 

28.apríl 2010 - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0001:0001:EN:PDF  

 
EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Vinnuplagg framkvæmdastjórnar ESB um eftirlitskerfi um 
innleiðingu sameiginlegrar fiskveiðistefnu (CFP) – sótt 17.apríl 2010 -http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2760:FIN:EN:PDF  
 

EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Reglugerð (EC) No 1006/2008, um veiðar utan lögsögu 
ESB - sótt 17.apríl 2010 - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0033:0033:EN:PDF  

 
EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Reglugerð (EC) No 1010/2008, ítarlegri reglur um 

reglugerð (EC) No 1005/2008 - sótt 17.apríl 2010 - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:280:0005:0041:EN:PDF 
 

EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Reglugerð (EC) No 1224/2009 – sótt 17.apríl 2010 -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:EN:PDF  

 
EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Um hafrannsóknarstofnun ESB – sótt 27.apríl 2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0619:EN:NOT 

 

EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Um stofnun hafrannsóknarstofnun ESB – sótt 10.apríl 2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:225:0018:0022:EN:PDF  

 



44 
 

EUR –lex, aðgangur að lögum ESB – Reglugerð (EEC) No 2847/1998 - sótt 13.apríl 2010 frá 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2847:19980701:EN:PDF 

 
Evrópa, upplýsingaveita ESB – útdráttur ESB reglugerða – Um European Fisheries Fund (EEF) 

- sótt 13.apríl 2010 frá 
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisa
tion_and_financing/l66004_en.htm 

 
Evrópa, upplýsingaveita ESB – Evrópuflaggið - sótt 13.apríl 2010 frá 

http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm 
 
Evrópa, upplýsingaveita ESB – Málefni sjávarútvegs og  fiskveiða - sótt 11.apríl 2010 frá 

http://europa.eu/pol/fish/index_en.htm 
 

Evrópa, upplýsingaveita ESB – Um stofnanir og aðrar hliðar innan ESB – sótt.12.apríl 2010 - 
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Um stjórnun sameiginlegra auðlinda - sótt 13.apríl 2010 
frá http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm 

 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – “The common fisheries policy” User guide 2008 - sótt 
14.apríl 2010 frá http://ec.europa.eu/fisheries/publications/pcp2008_en.pdf 

 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – útgáfur – Vinnuplagg framkvæmdarstjórnar ESB  um 
umbætur á sameiglega fiskveiðistjórnakerfinu CFP - sótt 14.apríl 2010 frá 

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf  
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Um verndunarráðstafanir - sótt 15.apríl 2010 frá 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures_en.htm 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Um markaðsstefnu ESB - sótt 15.apríl 2010 frá 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_policy_en.htm 

 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Um markmið ESB fyrir fiskveiðieftirlit - sótt 15.apríl 
2010 frá http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/aims_control_en.htm 

 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Hver gerir hvað innan ESB gagnvart fiskveiðieftirliti - 

sótt 16.apríl 2010 frá http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/who_does_control_en.htm 

 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Svæðisbundnar fiskveiðistofnanir - sótt 18.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/rfos_en.htm 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Rafrænt eftirlit - sótt 18.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – VMS skipaeftirlitskerfi - sótt 18.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/vms_en.htm 



45 
 

 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Baráttan gegn ólöglegum veiðum - sótt 20.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Hvernig virkar fiskveiðieftirlitskerfi ESB - sótt 15.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/how_does_control_en.htm 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Hvernig tekið er á brotum í fiskveiðieftirlitskerfi ESB - 
sótt 1.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/infringements_control_en.htm 
 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Sjávarútvegur í Evrópusambandinu - sótt 21.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fisheries_sector_en.htm 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Um stýringu auðlinda ESB - sótt 23.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/faq/resources_en.htm#1 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Um nýtt eftirlitskerfi til að koma í veg fyrir ólöglegar 
veiðar - sótt 23.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_81_en.htm 
 
Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Reglugerð (EC) No 850/98 um verndun fiskveiðiauðlinda 

og ráðstafanir gegn veiðum á undirmálssjávarlífverum - sótt 19.apríl 2010  

http://faolex.fao.org/docs/pdf/eur18268.pdf 
 

Framkvæmdastjórn ESB – fiskveiðar – Tölur og staðreyndir um skipastól ESB - sótt 19.apríl 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?lng=en 

 
Helga Sigurrós Valgeirssdóttir. (2009). Dissertation. Mergin the Icelandic fisheries policy and 
the Common Fisheries Policy of the European Union. London. 

 
Helgi Áss Grétarsson. (2008). Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, Háskóli Íslands 

 
Heimasíða “Commom Fisheries Control Agnecy” CFCA eftirlitsstofnunar ESB - sótt 22.apríl 
2010 frá http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm 

 
Heimasíða sendinefndar ESB á Íslandi – Evrópusambandið í hnotskurn - sótt 22.apríl 2010 frá 

http://esb.is/eu_guide/stutt.htm 
 
Heimasíða sendinefndar ESB á Íslandi – Ræða Mr. Michales Köhler, haldin á Bifröst 

21.jan.2009 - sótt 3.apríl 2010 frá 
http://www.esb.is/whatsnew/2009/Januar/Iceland%20Speech_K%C3%B6hler210109.pdf 

 
Heimsíða CFCA eftirlitsstofnunar ESB – Um CFCA - sótt 3.apríl 2010 
http://cfca.europa.eu/pages/home/about_mission.htm 

 
Heimasíða Evrópuþingsins - http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm 



46 
 

Heimasíða Efnahags- og félagsmálanefndar ESB - http://eesc.europa.eu/index_en.asp 

Heimasíða svæðanefnda ESB - http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx 

 

Heimasíða Fiskistofu – Um fiskveiðistjórnunarsvið – sótt 26.apríl 2010 - 
http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/starfsemi/veidieftirlitssvid/ 
 

 
Heimasíða Fiskistofu - Starfsskýrsla 2008 – sótt 29.apríl 2010 - 

http://www.fiskistofa.is/media/utgefid_efni/Starfsskyrsla_2008.pdf 
 
Heimasíða Fiskistofu – GAFL aflaskráningarkerfi Fiskitofu – sótt 28.apríl 2010 - 

http://gafl.fiskistofa.is/ 
 

Heimasíða Fiskistofu – Um fiskveiðistjórnun – sótt 29.apríl 2010 
http://www.fiskistofa.is/fiskveidistjorn/stjornfiskveida/ 
 

Heimsíða Fiskistofu – Aflahefti 31.ágúst 2009 – sótt 29.apríl 2010 -  
http://www.fiskistofa.is/media/utgefid_efni/Aflahefi_2009.pdf 

 
Heimasíða ICES - http://www.ices.dk/indexfla.asp 
 

Lög um umgengni um nytjastofna sjávar nr. 57/1996 með síðari breytingum – sótt 8.apríl 2010 - 
http://www.althingi.is/lagas/137/1996057.html 

 
Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 79/1997 með síðari breytingum  – sótt 28.apríl 
2010 - http://www.althingi.is/lagas/137/1997079.html#g10 

 
Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 með síðari breytingum – sótt 28.apríl 2010 - 

http://www.althingi.is/lagas/137/2006116.html 
 
Lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands nr. 151/1996, með síðari breytingum – sótt 28.apríl 2010 

- http://www.althingi.is/lagas/137/1996151.html  
 

Matar- , Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti Danmerkur – Stoppum brottkast á fiski í 
Eystrasalti - sótt 17.apríl 2010 
http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18481&PID=167617&year=&NewsID=5530  

 
Opinber heimasíða framkvæmdastjórnar ESB  - http://ec.europa.eu/index_en.htm 

Ríkisútvarpið – Mikið brottkast þorsk í Eystrasalt - sótt 15.apríl 2010 
http://www.ruv.is/node/89525 

 
Reglugerð nr. 224/226 um vigtun og skráningu sjávarafla. – sótt 29.apríl 2010 -
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/224-2006 

 



47 
 

Reglugerð nr. 557/2007 um afladagbækur – sótt 28.apríl 2010 - 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/557-2007 

 
Reglugerð nr. 742/2008 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2008/2009. – sótt 28.apríl 2010 - 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/7422008?OpenDocument  
 
Reglugerð nr. 910/2001 um skýrsluskil vegna viðskipta með afla. – sótt 29.apríl 2010 -

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/lookByNumer/9102001?OpenDocument 
 

Sjávarútvegsráðuneytið - Reglugerð Evrópusambandsins nr. 1005/2008 þýdd á íslensku - sótt 
10.apríl 2010 frá http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatengt/nr/9879  
 

Sjávarútvegsráðuneytið – Reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 849/1999 - sótt 11.apríl 2010 
frá http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/reglugerdir/Rg_br_rg_849_1999_innfl_a_sjavarafurdum.pdf  

 
Sjávarútvegsráðuneytið – Þýðing á reglugerð (EC) No 1005/2008, um stofnun kerfis til að hindra 
ólöglegar, óskráðar og  eftirlitslausar veiða (IUU) – sótt 27.apríl 2010 - 

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/pdf-skjal/Tyding_a_rg_ESB_1005_2008.pdf 
 

Vefsíða fyrir útgáfustaðla fyrir ESB – Lönd, tungumál, gjaldmiðlar, nöfn, númer og skráning – 
sótt 30.apríl 2010 - http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm#fn1 
 

Vefsíða fyrir helstu skammstafanir og styttingar – sótt 30.apríl 2010 - 
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000400.htm#fnn 

 
Upplýsingaveitan Wikipedia – Kosningavægi ESB landa – sótt 30.apríl 20101 - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Voting_in_the_Council_of_the_European_Union 

 
Upplýsingaveitan Wikipedia –  Schengen sáttmálinn og aðlögun að ESB – sótt 28.apríl 2010 - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement 
 
Upplýsingaveitan Wikipedia – Um Massimo d’Azeglio – sótt 28.apríl 2010 -

http://en.wikipedia.org/wiki/Massimo_d%27Azeglio 
 

Upplýsingaveitan Wikipedia – Um Evrópusambandið - sótt 13.apríl 2010 frá 
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union 
 

Upplýsingaveitan Wikipedia – Um Parísarsáttmálann - sótt 13.apríl 2010 frá 
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_%281951%29 

 
Upplýsingaveitan Wikipedia – Um Evrópuþingið - sótt 12.apríl 2010 frá 
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_1979  

 
Upplýsingaveitan Wikipedia – útskýring á latneska heitinu “sui generis” - sótt 12.apríl 2010 frá 

http://en.wiktionary.org/wiki/sui_generis#Latin 
 



48 
 

Upplýsingaveitan Wikipedia – Viðmiðunarmörk fiskitegunda innan ESB - sótt 12.apríl 2010 
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Fishery_MLS 

 
Upplýsingaveitan Wikisource – Rómarsáttmálinn - sótt 12.apríl 2010 frá 

http://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_of_the_
European_Union 
 

Utanríkisráðuneytið – Skýrsla Össurar Skarðhéðinssonar utanríkisráðherra, mars 2009 - sótt 
1.apríl 2010 frá http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Raedur/Skyrsla_til_althingis_2009.pdf 

 
Utanríkisráðuneytið - Áfangaskýrsla, September 2004, FISKVEIÐIAUÐLINDIN ÍSLAND OG 
EVRÓPUSAMBANDIÐ - sótt 25.apríl 2010 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Frettatilkynning/Sjavarutvegsskyrsla.pdf 
 

Úlfar Hauksson, (2002) „Gert út frá Brussel ?“ Háskólaútgáfan. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



49 
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Yfirlit yfir reglugerð (EC) No 1224/2009 sem tók gildi 1.janúar 2010

Bls. Greinar Efnisatriði reglugerðar (þýðing höfundar)
Tekur gildi, á við

eða seinkar
ÍSLAND

1Með því að: Töluliðir 1 til 4

2Með því að: Töluliðir 5 til 14

3Með því að: Töluliðir 15 til 26

4Með því að: Töluliðir 27 til 37

5Með því að: Töluliðir 38 til 46

6Með því að: Töluliðir 47 til 51

6 I. TITILL - ALMENN ÁKVÆÐI
6 1.gr. Efni (koma á eftirlitskerfi til þess að framfylga sameiginlegu fiskveiðistjórnunarkerfinu SFS)

6 2.gr. Gildissvið (nær yfir alla þætti SFS sem eiga við lögsögur yfir öll aðildarrík i ESB og þriðju rík i)

6 3.gr. Tengsl við alþjóðleg og þjóðleg ákvæði (samningar við þriðja rík i og lágmarkskröfur aðildarrík ja ESB)

 6-8 4.gr. Skilgreiningar (sk ilgreiningar á ýmsum hugtökum í reglugerðinni s.s. eftirlit, skoðun, embættismenn...)

8 II. TITILL - ALMENNAR MEGINREGLUR
8 5. gr. Almennar meginreglur (um eftirlit, aðgang að svæðum, aðferðafræði, jafnræði, ein eftirlitsstofnun) Nýtt

8 III. TITILL - ALMENN SKILYRÐI FYRIR AÐGANG AÐ VEIÐISVÆÐUM OG AUÐLINDUM
 8-9 6. gr. Veiðileyfi (útgáfa og svipting samkvæmt rgl. 2371/2002 og 1005/2002) Fiskistofa

9 7. gr. Leyfi til veiða (leyfi til ýmsa veiða, tilraunaveiða, vísindaveiða eða annarra sérstakra veiða) Fiskistofa

9 8. gr. Merking veiðarfæra (sk ipstjóri skal merk ja veiðafæri...) Fiskistofa

 9-10 9. gr. Skipaeftirlitskerfi (VMS) (fjareftirlit með sk ipum >12 mtr. aðildarrík i getur skyldað sínum flota) 01.jan.2012 Fiskistofa

10 10. gr. AIS Sjálfvirkt auðkenniskerfi skipa (AIS fyrir sk ip mismunandi lengd sk ipa gildi frá 31.maí 2012 til 2014) Fiskistofa

10 11. gr. Skipaleitarkerfi (AIS, gerfitunglakerfi, eða önnur staðsetningarkerfi, aðildarrík i skulu koma sér upp kerfi) Fiskistofa

10 12. gr. Sending ganga vegna eftirlits (senda gögn til ESB vegna eftirlits, öryggi til sjós, landamæra, verndun) Nýtt

10 13. gr. Ný tækni (ráðið getur á grunni 37.gr. sett nýjar reglur vegna nýrrar tækni t.d erfðafræðilega greiningu) Nýtt

11 IV. TITILL - FISKVEIÐISTJÓRNUN -1.KAFLI - 1.Hluti - Almenn ákvæði
11 14. gr. Útfylling og skil á afladagbók (sk ip >10 mtr., > 50 kg./teg, 10% frávik , skrá brottkast yfir 50 kg./teg.) Breyting

 11-12 15. gr. Útfylling og skil á rafrænni afladagbók (sk ip >12 mtr. skylda sk ipstjóra, á við dags, undanþágur) Seinkun Breyting

12 16. gr. Skip sem eru undanþegin kröfum um afladagbók (skoðunarúrtök , undanþágur, sölunótur koma í stað) Breyting

 12-13 17. gr. Fyrirfram tilkynningar (sk ip >12 mtr. sk ilyrði 15.gr., tilkynningarskylda um löndun, tímtakmarkanir) Í gildi

13 18. gr. Fyrirfram tilkynningar vegna löndunar í öðru aðildarríki (tilkynningarskylda um löndun, tímatakmark) Í gildi

13 19. gr. Heimild til að koma til hafnar (aðildarrík i geta neitað sk ipum löndunar vegna 17. og 18.gr.,force majeure) Breyting

13 20. gr. Umskipun (umsk ipun á sjó bönnuð, gildir ekk i fyrir partroll) Breyting

13 21. gr. Útfylling og skil á umskipunargögnum (sk ip >10 mtr., skrá allt >50 kg/teg. úr sjó,ákvæði, undanþágur) Breyting

14 22. gr. Rafrænn frágangur og skil á umskipunargögnum (sk ip >12 mtr. senda rafrænt eftir umsk ipun < 24 k lst.) Seinkun Breyting

14 23. gr. Útfylling og skil á löndunarskýrslum (skip>10 mtr. senda strax en ekki <48 klst. eftir löndun) GAFL

 14-15 24. gr. Rafrænn frágangur og skil á löndunarskýrslugögnum (sk ip >12 mtr. senda löndunargögn innan 24 k lst) > 12 mtr. seinkun GAFL

15 25. gr. Skip sem falla ekki undir kröfur um skil á löndunarskýrslum (sk ip>10 mtr., 23. og 24.gr., taka úrtak) Skip < 10 mtr. GAFL

15 2. Hluti - Eftirlit með sjósókn

 15-16 26. gr. Eftirlit með sjósókn (eftirlit með veiðum á sérstökum svæðum, veiðarfærum, tímabil, aflatakmarkanir) Nýtt

16 27. gr. Tilkynningar um veiðarfæri (sk ip verða að tilkynna tegund veiðarfæra fyrir svæði áður en veiðar byrja) Nýtt

16 28. gr. Skýrsla um sjósókn (sk ip hafa ekk i VMS 9.gr. eða rafræna aflad.bók 15.gr.,senda þá með öðrum hætti) Nýtt

16 29. gr. Undanþágur (sk ip sem fara yfir lokuð svæði, veiðarfæri bundin 47.gr., ekk i veiðisk ip, neyðarhjálp) Nýtt

 16-17 30. gr. Bann við sjósókn (án fyrirvara 29. og 31.gr, takmarkanir tímabil) Nýtt

17 31. gr. Fiskiskip sem eru útilokuð frá umsókn og um sjósókn á svæðum (á ekk i við sk ip með undanþágu) Nýtt

17 32. gr. Ítarlegri reglur (ítarlegri reglur í þessum hluta er hægt að setja eftir 119.gr.) Nýtt

17 3. Hluti _Skráning og miðlun gagna milli aðildarríkja

 17-18 33. gr. Skráning afla og sjósóknar (eftir greinum 14,21,23,28 og 62,rík i sendi gögn fyrir 15. kvótar,tilraunaveiðar) 01.jan.2011 Fiskistofa

18 34. gr. Gögn um útrunnar veiðiheimildir (senda ráðinu strax þegar 80% er veiddur/teg. grein 33) Fiskistofa

18 4. Hluti - Lokun fyrir veiðar

18 35. gr. Veiðilokanir af aðildarríki (timabila lokanir, kvótar búnir, tilkynna ESB í Official Journal og á vefsíðu) Fiskist./Hafró

18 36. gr. Veiðilokanir af framkvæmdastjórn ESB (ESB lokar vegna vanhæfni aðildarrík is, 33.(2) gr. og 35.gr) ESB Nýtt

 18-19 37. gr. Aðgerðir til leiðréttinga (leiðréttingar vegna mistaka) 01.jan.2011 Nýtt

19 II. KAFLI - Eftirlit með stýringu skipastóls - 1.Hluti - Veiðigeta

19 38. gr. Veiðigeta (miðað við brúttótonn og kW má ekk i vera hærra en veiðileyfi segir til um, sjá 118.gr.) Ekki

19 2. Hluti - Vélarafl

19 39. gr. Eftirlit með vélarafli (vélarafl samkv. veiðileyfi, sjá 118 gr.) Takmarkað

 19-20 40. gr. Vottun vélarafls (aðildarrík i ber ábyrgð á því að votta vélarstærð yfir 120 kW, vottunaraðilar, bönn) Nýtt

41. gr. Sannprófun vélarafls (taka úrtak , VMS, afladagbók,ábendingar, gera prufur) 01.jan.2012 Nýtt

20 III. KAFLI - Eftirlit með framtíðaráætlunum

20 42. gr. Umskipun í höfn (60.og61.gr. vigtun, eftirlitsmenn, skoðanir, tilkynna úr höfn minnst 24 k lst. áður, 43.gr.) NAFO/NEAFC

20 43. gr. Viðurkenndar hafnir (ráðið getur ákveðið langtímaáætlun, eftirlit og skoðun, undanþága 46.gr.) 01.jan.2011 NAFO/NEAFC

 20-21 44. gr. Aðgreining botnfiskafla í lest, framtíðaráætlun (sk ip >12 mtr.,aðgreining afla,bannað að blanda tegundum) > 12 mtr. Nýtt

21 45. gr. Rauntíma notkun á kvóta (senda uppsafnað magn af veiddum kvóta til ESB þegar kvótinn fer minnkandi) GAFL

21 46. gr. Eftirlitsaðgerðaráætlun aðildarríkis (aðildarrík i skal sk ilgreina eftirlitið og senda ESB, setja viðmið) Nýtt
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21 IV. KAFLI - Eftirlit með tæknilegum atriðum - 1.Hluti - Notkun veiðarfæra

21 47. gr. Veiðarfæri (bara eitt veiðarfæri í notkun, önnur um borð skulu fest eða komið fyrir) Nýtt

 21-22 48. gr. Endurheimtur á töpuðum veiðarfærum (sk ip <12 mtr. undanþága,hafa slæðu um borð,taka strax,tilkynna) > 12 mtr. Nýtt

22 49. gr. Aflasamsetning (fiskur veiddur með mismunandi möskvastærð, 44.gr., lestarplan) Nýtt

22 2. Hluti - Eftirlit með bannsvæðum

22 50. gr. Eftirlit með bannsvæðum (sk ip>12 mtr.eftirlit með sk ipum, tilk .skylda á 30 mín.,meira en 6 sml. hraði) > 12 mtr. Lagabreyting.

22 3. Hluti - Rauntíma bann fiskveiða

22 51. gr. Almenn ákvæði (meðafli skyndilokanir, úrtak  sem % eða magn) Fiskist./Hafró

22 52. gr. Umframafli í tveimur holum (meðafli fer yfir mörk  sigla 5 sml. burt, sk ip<12 mtr. 2 sml,tilkynningaskylda) Nýtt

 22-23 53. gr. Rauntíma lokanir af aðildarríki (eftirlitsmenn, skyndilokanir 52.gr., önnur rík i loka,ráðið afturkallar 51.gr.) Fiskist./Hafró

23 54. gr. Rauntíma lokanir af framkvæmdarstjórn (ráðið tekur fram fyrir hendurnar á aðildarík i,tilkynna um lokun) Nýtt

23 V. KAFLI - Eftirlit með tómstundaveiðum

23 55. gr. Tómstundaveiðar (fari eftir SFS, bannað að selja, geta notað 37.gr., eftirlit og úrtak) 6.gr 116/2006

23 V. TITILL - STJÓRNUN MARKAÐSSETNINGAR - 1.KAFLI - Almenn ákvæði
23 56. gr. Meginreglur um eftirlit með markaðssetningu (eftirlit SFS reglna,markaðssetning,sala, flutningur,uppsafn) Fiskistofa

24 57. gr. Sameiginlegir staðlar um markaðssetningu (staðlar;fersk leik i (EC) No 104/2000, gæðavottorð) Fiskistofa

24 58. gr. Rekjanleiki (rek janleik i á öllum stigum(EC) No 178/2002,upprunavottorð,undanþága selja úr bát €50) 01.jan.2011 Fiskistofa

24 II. KAFLI - Aðgerðir eftir löndun

24 59. gr. Fyrsta sala sjávarafurða (tryggja fyrstu sölu,sk ip skráð fyrir markað,30 kg. til einkanota undanþegin) Bætir kerfið

25 60. gr. Vigtun sjávarafurða (fiskafurðir vigtaðar við löndun,úrtaksvigtun,má vigta um borð,markaðir vigta,eftirlit) 01.jan.2011 Bætir kerfið

25 61. gr. Vigtun á fiskafurðum eftir flutninga frá löndunarstað (má vigta eftir löndun og flutning, tillit til 60.gr.) 01.jan.2011 Bætir kerfið

25 62. gr. Útfylling og skil á sölunótum (sk il á nótum inna 48 k lst eftir sölu, rafrænt, 64.(1)gr., ósamræmi) Bætir kerfið

26 63. gr. Rafrænn frágangur og skil á sölunótargögnum (skrá sölu rafrænt skv. 64(1).gr.senda innan 24 k lst.) 01.jan.2011 Bætir kerfið

26 64. gr. Innihald sölunóta (nótur skv. 62. og 63.gr. innihald, upplýsingar um löndunarstað, verð, kaupanda o.s.frv.) Bætir kerfið

26 65. gr. Undanþágur vegna krafna um sölunótur (sk ip<10 mtr. og <50 kg/teg., úrtak  skv. 16. og 25.gr., 30 kg.) Bætir kerfið

 26-27 66. gr. Yfirlýsing um yfirtöku (þegar afli er seldur seinna eftir löndun, markaður skal senda innan 48 k lst.skýrslu) Bætir kerfið

27 67. gr. Rafrænn frágangur og skil á gögnum um yfirtöku afla (innan 24 k lst., rafrænar sendingar skv. 66(2).gr.) 01.jan.2011 Bætir kerfið

27 68. gr. Útfylling og skil á flutningsnótunni (skv. 62.63.66.67.gr.,flutningsnóta,senda rafrænt,20 km,undanþ.23.gr.) 01.jan.2011 Bætir kerfið

27 III. KAFLI - Framleiðsluaðilar, verð og afskipti mála

 27-28 69. gr. Eftirlit með framleiðsluaðila (skv. 6(1).gr. og (EC) No 1005/2000 tryggja að fyrirtæki uppfylli sk ilyrði) Bætir kerfið

28 70. gr. Eftirlit með verðum og afskipti mála (skyldur aðildarrík is,afurðir teknar tilbaka,einkageymslur, túnfiskur) Á ekki við ?

28 VI. TITILL - EFTIRLIT
28 71. gr. Aðkomur á sjó, fundin skip af aðildarríki (eftirlit af sjó, lofti, landi, rannsóknir athuganir,skýrslur,eftirlitsm) Styrkir eftirlit

28 72. gr. Aðgerðir við aðkomu og fundin skip til sjós (skýrsla til fánarík is,aðgerðir,fá upplýsingar um sk ip frá öðrum) Styrkir eftirlit

 28-29 73. gr. Eftirlitsmenn (eftirlit á sjó,skoðun gagna,hæfniskröfur,tilkynna brot,gerð skýrslu,rannsókn,kostnaður) 01.jan.2011 Styrkir eftirlit

29 VII. TITILL - EFTIRLIT OG FRAMGANGUR - 1.KAFLI - Almenn ákvæði
29 74. gr. Framkvæmd skoðanna (eftirlitsmannalisti,eftir lögum,hegðun,skoða sérstak lega,heimildir,aðferðir) Styrkir eftirlit

29 75. gr. Skyldur eftirlitsmanna (rekstraraðili skal greiða fyrir góðu aðgengi að öllu) Styrkir eftirlit

30 76. gr. Skoðunarskýrsla (skýrsla eftir hverja skoðun,rafrænt,senda á alla,sýna rekstraraðila afrit til hans<15daga) Styrkir eftirlit

30 77. gr. Lögmæti skoðunar og eftirlitsskýrslu (teljast tæk sönnunargögn í málarekstri) Styrkir eftirlit

30 78. gr. Rafrænn gagnagrunnur (aðildarrík i skulu koma sér upp eftirlitsgagnagrunni og skrá nýjustu skoðanir) 01.jan.2011 Styrkir eftirlit

30 79. gr. Eftirlitsmenn sambandsins (eftirlitsmannalisti,ráðnir til 95.gr.,heimildir til,völd innan þjóðrík is annars engin) Styrkir eftirlit

30 II. KAFLI - Eftirlit utan svæða eftirlitsaðildarríkis

 30-31 80. gr. Eftirlit með fiskiskipum utan svæða eftirlitsaðildarríkis (mega skoða sín sk ip hvar sem er,önnur sk ip) Styrkir eftirlit

31 81. gr. Beiðni um umboð/leyfi (til skoðana 80.gr.,láta viðkomandi aðildarrík i vita, hægt að fá neitun við beiðni) Styrkir eftirlit

31 III. KAFLI - Brot uppgötvuð í kjölfar skoðunar

31 82. gr. Málsmeðferð ef um brot er að ræða (söfnun gagna, skráning brota, punktakerfi 92.gr.) Styrkir eftirlit

31 83. gr. Brot uppgötvuð utan svæða eftirlitsaðildarríkis (ef eftir 80.gr.,skýrsla innan 15.daga) Styrkir eftirlit

 31-32 84. gr. Auka eftirfylgd með tilliti til tiltekinna alvarlegra brota (kalla sk ip í land vegna brota, eftirlitsmenn) 01.jan.2011 Styrkir eftirlit

32 IV. KAFLI - Málarekstur vegna brota sem uppgötvuð voru í kjölfar skoðanna

32 85. gr. Málsmeðferð (83(2)gr. og 86.gr. uppgötvun brota í eða eftir skoðun, ráðstafanir eftir VIII. titli) Styrkir eftirlit

32 86. gr. Flutningur máls (má flytja málið til fánarík is sem dæmir það, skoða 89(2).gr.) Styrkir eftirlit

32 87. gr. Brot uppgötvuð af eftirlitsmönnum Sambandsins (aðildarrík i skal gera viðeigandi ráðstafanir til hjálpar) Styrkir eftirlit

32 88. gr. Ráðstafanir ef enging framgangur aðildarríkis vegna landana/umskipunar (fara ekk i eftir 86.gr, 37.gr) Styrkir eftirlit
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Viðauki 1, framhald: Reglugerð (EC) No 1224/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 VIII. TITILL - FRAMFYLGD LAGA
32 89. gr. Ráðstafanir til að tryggja eftirfylgd (tryggja viðeigandi ráðstafanir,viðurlög,sektir,punktar skv.92.gr) Styrkir eftirlit

 32-33 90. gr. Viðurlög vegna alvarlegra brota ((EC) No 1005/2008,alvarleik i mála,refsingar,umhverfi viðurlög) 01.jan.2011 Styrkir eftirlit

33 91. gr. Tafarlausar ráðstafanir við brotum ((42.gr (EC) No 1005/2008 koma í veg fyrir áframhaldandi brot) Styrkir eftirlit

33 92. gr. Punktakerfi vegna alvarlegra brota (punktakerfi aðildarrík ja vegna brota,á veiðileyfi fylgir sk ipi,svipting,3 ár) 01.júl.2011 Styrkir eftirlit

 33-34 93. gr. Skráning brota af aðildarríki (halda grunn og skrá brot,samvinna milli rík ja, gagnagrunnur geymdur í 3 ár) 01.jan.2011 Styrkir eftirlit

34 IX. TITILL - EFTIRLITSÁÆTLUN
34 94. gr. Almenn eftirlitskerfi (aðildarrík i geta unnið saman að eigin frumkvæði, stjórnun, skoðun og eftirlit) Styrkir eftirlit

34 95. gr. Sérstök eftirlits- og skoðanakerfi (hvað veiðar undir sérstöku eftirliti, ráðstafanir til að koma á kerfi) Styrkir eftirlit

34 X. TITILL - GREINING OG EFTIRLIT FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
34 96. gr. Almennar reglur (ráðið skoðar framgang aðildarrík janna, sjálfstæðar skoðanir og úttek tir,samvinna rík ja) Styrkir eftirlit

 34-35 97. gr. Valdsvið embættismanna Framkvæmdastjórnarinnar (sömu skyldur og aðrir,afrita gögn,sýnisk ilrík i) Styrkir eftirlit

35 98. gr. Sannprófanir (vera viðstaddir eftirlit aðildarrík ja,sannprófunarkerfi,hafa með sér eftrilitsmann) Styrkir eftirlit

35 99. gr. Óháðar skoðanir (án vitnesk ju aðildarrík is, vegna vanhæfni rík is, alvarleg brot láta rík i vita) Styrkir eftirlit

35 100. gr. Úttektir (ráðið getur gert úttek t á eftirlitskerfi aðildarrík is,athuag kvóta og sjósókn) Styrkir eftirlit

36 101. gr. Staðfestingar,óháðar skoðanir og úttektarskýrslur (láta vita daginn eftir að skoðun hefst,útkoma á innri vef) Styrkir eftirlit

36 102. gr. Eftirfylgni staðfestingar, óháðar skoðanir og úttektarskýrslur (rík i hjálpi ráðinu,óregla á SFS,aðgerðarplan) Styrkir eftirlit

36 XI. TITILL - RÁÐSTAFANIR TIL AÐ TRYGGJA AÐ AÐILDARRÍKI FARI EFTIR CFP - 1.KAFLI - Fjárhagslegar aðgerðir
 36-37 103. gr. Frestun og höfnun á fjárhagsaðstoð Sambandsins (engin fjárhagsaðstoð í 18 mán.,vanhæfni aðildarrík ja) Styrkir eftirlit

37 II. KAFLI - Lokun fyrir veiðar

37 104. gr. Lokun fyrir fiskveiðar vegna galla um að fara eftir CFP reglunum (rík i lokar ekk i svæðum,ráðið getur það þá) Falla ekki að

37 III. KAFLI - Minnkun á kvóta og veiðisókn

 37-38 105. gr. Frádráttur í kvóta (aðildarrík i fara fram úr kvóta, dregið frá næstu ár,% tafla og uppreiknistuðlar,aðrir stofnar) Falla ekki að

38 106. gr. Frádráttur í veiðisókn (rík i standa ekk i við sjósókn, dregið frá framtíðar sjósókn,% tafla og stuðlar) Falla ekki að

38 107. gr. Frádráttur í kvóta vegna galla um að fara eftir CFP reglunum (vegna verndun,svara ráðinu innan 15.daga) Falla ekki að

38 IV. KAFLI - Neyðarráðstafanir

 38-39 108. gr. Neyðarráðstafanir (vegna verndunar stofna og lífrík is, neyðarráðstafanir í 6 mán.,taka gildi strax,auglýsa) Nýtt

39 XII. TITILL - GÖGN OG UPPLÝSINGAR - 1.KAFLI - Greining og skopun gagna
 39-40 109. gr. Almennar reglur um greiningu gagna (koma upp gagngrunnskerfi vegna reglugerðarinnar fyrir 31.des.2013) Samræmi

40 110. gr. Aðgangur að gögnum (miðlæagur grunnur, aðgangsstýring, tilraunaverkefni, 33(2)og(8).gr. ) Samræmi

40 111. gr. Skipti á gögnum (aðildarrík i sk ipta ýmsum gögnum sín á milli) Nýtt

40 II. KAFLI - Leynd gagna

 40-41 112. gr. Verndun persónuupplýsinga (ekk i gefnar upp persónuupplýsingar) Samræmi

41 113. gr. Trúnaður um atvinnu- og viðskiptaleynd (aðildarrík i og ráðið skulu tryggja trúnað og leynd) Samræmi

41 III. KAFLI - Opinber vefsíða

41 114. gr. Opinber vefsíða (aðildarrík i skulu setja upp opinbera vefsíðu fyrir 1.jan.2012 eftir 115. og 116.gr.) 01.jan.2012 Samræmi

 41-42 115. gr. Almennings aðgangshluti vefsíðunnar (innihald almenningshluta vefsíðunnar) Samræmi

42 116. gr. Öruggi hluti vefsíðunnar (aðgangsstýring, aðgangur að gögnum, gögn geymd í 3 ár,dulkóðun) Samræmi

42 XIII. TITILL - FRAMKVÆMD
42 117. gr. Samvinna stjórna og aðildarríkja (allir að vinna saman og við þriðja rík i) 01.jan.2011 Nýtt

 42-43 118. gr. Skylduskýrslur (á 5 ára fresti,þróun regluverksins,reglur um skýrslur gerðar frá grunnupplýsingum) Nýtt

43 119. gr. Nefndarmeðferð (ráðið fær hjálp frá nefndum,30.gr (EC) No 2371/2002) Nýtt

43 XIV. TITILL - BREYTINGAR OG NIÐURFELLINGAR REGLNA
43 120. gr. Breyting á reglugerð (EC) No 768/2005

45 121. gr. Breytingar og niðurfelling 01.jan.2011

46 122. gr. Niðurfelling

46 123. gr. Tilvísanir

46 XV. TITILL - LOKAÁKVÆÐI
46 124. gr. Tekur gildi 1.janúar 2010

47 VIÐAUKI I Sérstök skoðunarviðmið fyrir framtíðaráætlanir

 48-50 VIÐAUKI II Samsvörunartafla
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Viðauki 2: Fiskveiðisvæði ESB95 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
95 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/pcp2008_en.pdf 

Nr: Fiskveiðisvæði ESB

I Barents Sea

IIa Norwegian Sea

IIb Spitzbergen and Bear Island

IIIa Skagerrak and Kattegat

IIIb Sound

IIIc Belt

IIId Baltic Sea

IVa Northern North Sea

IVb Central North Sea

IVc Southern North Sea

Va Iceland

Vb Faroes

VIa West Scotland (Clyde stock)

VIb Rockall

VIIa Irish Sea

VIIb West Ireland

VIIc Porcupine Bank

VIId Eastern English Channel

VIIe Western English Channel

VIIf Bristol Channel

VIIg South-east Ireland

VIIh Little Sole

VIIj Great Sole

VIIk West Great Sole

VIIIa South Brittany

VIIIb South Biscay

VIIIc North and North-west Spain

VIIId Central Biscay

VIIIe West Biscay

IXa Portuguese coast

IXb West Portugal

X Azores

XII North Azores

XIVa East Greenland

XIVb South-east Greenland

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/pcp2008_en.pdf
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Viðauki 3:  5 mest veiddu fisktegundir aðildarríkja ESB 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land: Tegund: Tonn Alls Land: Tegund: Tonn Alls

Austurríki Freshwater fish 360 360 Litháen Jack and horse mackerels 56.259

Belgía Plaice (skarkoli) 5.139 Anchovy 25.791

Common sole (sólflúra) 3.991 Round sardinella 24.846

Skates 1.861 Sprat 10.814

Cod (þorskur) 1.551 Pilchard 8.711 126.421

Anglerfishes 1.193 13.735 Malta Common dolphinfish 559

Bretland Herring (síld) 109.611 Swordfish 267

Mackerel (makríll) 103.046 Bluefin tuna 261

Blue whiting 82.141 Spurdog 32

Norway lobster 41.401 Groupers 18 1.137

Haddock (ýsa) 39.799 375.998 Makedonía Trouts 142

Búlgaría Sea snails 2.773 Common carp 14

Sprat 2.655 Sturgeons 6 162

Common carp 723 Portúgal Pilchard 74.132

Bighead carp 472 Chub mackerel 17.820

Crucian carp 135 6.758 Atlantic horse mackerel 17.314

Danmörk Sandeels 256.763 Redfish (karfi) 12.806

Sprat 183.794 Skipjack tuna 11.179 133.251

Herring (síld) 139.660 Pólland Sprat 55.891

Blue whiting 58.184 Herring (síld) 22.070

Blue mussel 54.809 693.210 Cod 15.947

Eistland Sprat 46.689 Flounder 9.427

Herring (síld) 23.192 Deepwater redfish 4.456 107.791

Northern prawn 6.154 Rúmenía Goldfish 2.507

Perch 1.680 Freshwater bream 1.278

Redfishes 1.260 78.975 Sprat 491

Finnland Herring (síld) 79.955 Roaches 250

Sprat 19.020 Sheatfish 233 4.759

Perch 13.144 Slóvenía Anchovy 410

Pike 10.165 Pilchard 298

Whitefish 4.612 126.896 Common carp 80

Frakkland Yellowfin tuna 63.260 Sprat 39

Skipjack tuna 55.126 Whiting 33 860

Pilchard 40.294 Slóvakía Common carp 1.184

Herring (síld) 39.607 Freshwater bream 95

Coquille St-Jacques 26.876 225.163 Goldfish 72

Grikkland Anchovy 14.156 Pike-perch 65

Pilchard 11.321 Pike 61 1.477

European hake 4.794 Spánn Pilchard 70.099

Bogue 4.059 Mackerel (makríll) 66.237

Picarels 3.355 37.685 Blue whiting 56.702

Holland Blue whiting 96.607 Skipjack tuna 42.113

Herring (síld) 95.915 European hake 32.522 267.673

Atlantic horse mackerel 63.599 Svíþjóð Herring (síld) 103.352

Round sardinella 45.414 Sprat 102.748

Plaice (skarkoli) 23.947 325.482 Sandeels 32.767

Írland Blue whiting 54.910 Cod (þorskur) 13.247

Mackerel (makríll) 41.226 Mackerel (makríll) 3.386 255.500

Herring (síld) 30.780 Tékkland Common carp 3.656

Atlantic horse mackerel 28.856 Freshwater bream 217

Edible crab 9.808 165.580 Pike 156

Ítalía Anchovy 81.174 Pike-perch 147

Striped venus 19.510 Grass carp 92 4.268

European hake 18.579 Tyrkland Anchovy 138.569

Pilchard 14.215 Atlantic bonito 70.797

Deepwater rose shrimp 13.986 147.464 Mullet 25.493

Króatía Pilchard 16.521 Pilchard 20.656

Anchovy 9.504 Bluefish 18.357 273.872

Bluefin tuna 1.021 Ungverjaland Common carp 3.737

Red mullet 911 Carps 1.385

Hake 870 28.827 Silver carp 754

Kýpur Albacore 507 Grass carp 393

Picarels 259 Pike 275 6.544

Bogue 253 Þýskaland Herring (síld) 80.552

Octopuses 119 Blue whiting 36.442

Bluefin tuna 110 1.248 Sprat 30.797

Lettland Sprat 54.638 Common shrimp 18.819

Herring (síld) 21.762 Saithe (ufsi) 17.790 184.400

Jack and horse mackerels 17.758

Sardinellas 15.589

Pilchard 8.281 118.028
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Viðauki 4:  Fiskheiti 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Albacore Hvíti túnfiskur Jack and horse mackerels Hrossastirtla

Anchovy Ansjósa Mackerel Makríll

Anglerfishes Skötuselur/Svarthyrna Mullet Röndungur

Atlantic bonito Rákungur Northern prawn Rækja

Atlantic horse mackerel Hestamakríll Norway lobster Leturhumar

Bighead carp Vatnakarpi Octopuses Smokkfiskur

Blue mussel Kræklingur Perch Aborri

Blue whiting Kolmunni Picarels Gedda

Bluefin tuna Túnfiskur Pike Gedda

Bluefish Vígablámi Pike-perch Gedduborri

Bogue Stórglyrnir Pilchard Sardína

Carps Vatnakarpar Plaice Skarkoli

Chub mackerel Spænskur makríll Red mullet Sæskeggjar

Cod Þorskur Redfish Karfi

Common carp Vatnakarpi Roaches Rauðauga

Common dolphinfish Gullmakríll Round sardinella Sardinella

Common shrimp Sandrækja Saithe Ufsi

Common sole Sólflúra Sandeels Marsíli

Coquille St-Jacques Ostra Sardinellas Sardinella

Crucian carp Grænkarpi Sea snails Sjósniglar

Deepwater redfish Djúpkarfi Sheatfish Leirgedda

Deepwater rose shrimp Rækja Silver carp Sifurkarpi

Edible crab Töskukrabbi Skates Skata

European hake Lýsingur Skipjack tuna Randatúnfiskur

Flounder Flundra Sprat Brislingur

Freshwater bream Ferskvatns leirslabbi Spurdog Háfur

Freshwater fish Ferskvatnsfiskur Striped venus Nönnuskel

Goldfish Gullkarpi Sturgeons Styrja

Grass carp Tannkarpi Swordfish Sverðfiskur

Groupers Vartarar Trouts Laxar

Haddock Ýsa Whitefish Hvítfiskur

Hake Lýsingur Whiting Lýsa

Herring Síld Yellowfin tuna Gulitúnfiskur

Fiskheiti Fiskheiti
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Viðauki 5:  Afli íslenskra skipa 2004 - 200996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                        
96 http://www.fiskistofa.is/media/utgefid_efni/Aflahefi_2009.pdf  

 

http://www.fiskistofa.is/media/utgefid_efni/Aflahefi_2009.pdf
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Viðauki 6: Stærð og dreifing ESB flotans97 og veiðarfæri98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
97 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/country-ratio-in-european-fishing-fleet-capacity-

tonnage-2006 
98 http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?lng=en#Composition 

2008
Fjöldi 

skipa

Stærð 

Brt.

Vélarafl

(kW)

Alls: 85.888 1.854.137 6.822.023

Tegund 

veiðarfæra
Flokkun veiðarfæra Veiðarfæri

Fjöldi 

skipa

Stærð 

Brt.

Vélarafl

(kW)

Meðal-

aldur ár

Meðal-

lengd mtr.

Gillnets and entangling nets Set gillnets (anchored) (Lagnet) 29.379 122.583 942.431 24 7

Gillnets and entangling nets Drift nets (Reknet) 927 10.123 58.777 20 8

Gillnets and entangling nets Encircling gillnets (Nót) 68 189 2.864 10 6

Gillnets and entangling nets Trammel nets (Hafta net) 9.980 27.270 273.075 18 9

Gillnets and entangling nets Combined gillnets-trammel nets 710 2.255 17.487 17 7

Traps (Gildra) Pots (Gildrur) 9.430 37.536 579.210 21 7

Hook and lines (Lína) Handlines and pole-lines (hand operated) 2.142 10.797 87.857 21 8

Hook and lines Handlines and pole-lines (mechanised) 409 1.336 11.764 20 7

Hook and lines Set longlines (Staðbundnar línur) 14.054 83.459 523.133 25 9

Hook and lines Drifting longlines (Reklínur) 934 70.808 153.450 23 15

Staðbundin 

veiðarfæri
Samtals 68.033 366.356 2.650.048 20 8

Tegund 

veiðarfæra
Flokkun veiðarfæra Veiðarfæri

Fjöldi 

skipa

Stærð 

Brt.

Vélarafl

(kW)

Meðal-

aldur ár

Meðal-

lengd mtr.

Seines (Nót) Beach seines (Fyrirdráttarnót) 564 3.347 30.381 24 8

Seines Danish seines (Dragnót) 145 5.426 20.010 28 17

Seines Scottish seines 79 6.476 16.911 22 16

Seines Pair seines 5 850 2.294 4 19

Trawls (Varpa) Beam trawls (Bómuvarpa) 981 101.744 349.729 26 16

Trawls Bottom otter trawls (Botnvarpa) 8.473 686.015 2.064.955 28 23

Trawls Bottom pair trawls (Botnvarpa tvö troll) 111 21.105 48.044 26 20

Trawls Midwater otter trawls (Flotvarpa) 826 332.624 546.495 25 42

Trawls Midwater pair trawls 107 19.411 53.163 22 29

Trawls Otter twin trawls 151 13.793 43.221 14 19

Dredges (Plógur) Boat dredges 1.908 49.269 241.625 24 15

Dredges Hand dredges operating from a boat 103 1.407 5.205 23 10

Dredges
Mecanised dredges including suction 

dredges
278 10.730 47.627 16 21

Toguð 

veiðarfæri
Samtals 13.731 1.252.197 3.469.660 22 20

Tegund 

veiðarfæra
Flokkun veiðarfæra Veiðarfæri

Fjöldi 

skipa

Stærð 

Brt.

Vélarafl

(kW)

Meðal-

aldur ár

Meðal-

lengd mtr.

Surrounding nets (Nætur) Purse seines (Hringnót) 3.490 229.914 646.035 23 22

Surrounding nets Without purse lines (lampara) 43 591 6.515 11 16

Lift nets Boat-operated lift nets 37 1.153 3.304 22 10

Lift nets Shore-operated stationary lift nets 2 3 13 47 5

Hook and lines (Lína) Trolling lines 552 3.923 46.448 23 8

Færanleg 

veiðarfæri
Samtals 4.124 235.584 702.315 25 12

http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?lng=en#Composition

Samsetning flotans miðað við veiðarfæri

EVRÓPUSAMBANDIÐ

Passive Gear

(Staðbundin

veiðarfæri)

Towed Gear

(Toguð 

veiðarfæri)

Mobile Gear

(Færanleg 

veiðarfæri)

Fjöldi Land
Fjöldi

skipa

% af

heild
 tn.

% af

heild
Fj. skipa  tn. Meðalt. Fj. skipa  tn. Meðalt. Fj. skipa  tn. Meðalt.

22 85.888 100,00% 1.854.137 100,00% 68.033 366.356 Tn. 13.731 1.252.197 Tn. 4.124 235.584 Tn.

ES Spánn 11.254 13,10% 451.629 24,36% 9.121 118.547 13,00 1.399 213.913 152,90 734 119.169 162,36

UK Bretland 6.535 7,61% 206.499 11,14% 4.351 28.944 6,65 2.178 171.668 78,82 6 5.887 981,17

IT Ítalía 13.640 15,88% 195.804 10,56% 7.685 20.176 2,63 3.889 149.171 38,36 2.066 26.457 12,81

FR Frakkland 7.914 9,21% 194.135 10,47% 5.647 40.209 7,12 1.741 108.414 62,27 526 45.512 86,52

NL Holland 831 0,97% 156.041 8,42% 279 1.815 6,51 538 154.188 286,59 14 38 2,71

PT Portúgal 8.566 9,97% 106.549 5,75% 7.998 48.665 6,08 430 52.539 122,18 138 5.345 38,73

EL Grikkland 17.273 20,11% 87.903 4,74% 16.155 37.275 2,31 810 38.572 47,62 308 12.056 39,14

DK Danmörk 2.882 3,36% 72.193 3,89% 2.328 14.353 6,17 549 50.551 92,08 5 7.289 1.457,80

IE Írland 2.063 2,40% 69.723 3,76% 1.281 11.243 8,78 744 49.428 66,44 38 9.052 238,21

DE Þýskaland 1.806 2,10% 61.374 3,31% 1.428 5.125 3,59 378 56.249 148,81

LT Litháen 221 0,26% 50.478 2,72% 180 874 4,86 41 49.604 1.209,85

LV Lettland 801 0,93% 41.244 2,22% 713 3.335 4,68 88 37.909 430,78

PL Pólland 839 0,98% 41.073 2,22% 670 5.734 8,56 169 35.339 209,11

SE Svíþjóð 1.477 1,72% 40.717 2,20% 1.136 5.472 4,82 311 32.049 103,05 30 3.196 106,53

BE Belgía 100 0,12% 19.017 1,03% 7 461 65,86 93 18.556 199,53

FI Finnland 3.235 3,77% 16.391 0,88% 3.136 8.285 2,64 99 8.106 81,88

EE Eistland 954 1,11% 15.360 0,83% 708 1.337 1,89 147 13.696 93,17 99 327 3,30

MT Malta 1.144 1,33% 11.377 0,61% 970 3.997 4,12 22 6.256 284,36 152 1.124 7,39

BG Búlgaría 2.545 2,96% 8.388 0,45% 2.492 5.772 2,32 53 2.616 49,36

CY Kýpur 1.185 1,38% 5.395 0,29% 1.169 3.613 3,09 15 1.731 115,40 1 51 51,00

RO Rúmenía 439 0,51% 1.853 0,10% 424 784 1,85 15 1.069 71,27

SI Slóvenía 184 0,21% 994 0,05% 155 340 2,19 22 573 26,05 7 81 11,57

15. júlí 2009

Landfræðileg dreifing ESB flotans

Mobile GearPassive Gear Towed Gear

Staðbundin veiðarfæri Toguð veiðarfæri Færanleg veiðarfæri

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/country-ratio-in-european-fishing-fleet-capacity-tonnage-2006
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/country-ratio-in-european-fishing-fleet-capacity-tonnage-2006
http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?lng=en#Composition
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Viðauki 7: Fiskafli frá 1996 til 200699 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                        
99 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fishery_statistics  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fishery_statistics
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Viðauki 8:  ESB – löndin, heiti og skammstafanir100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
100 http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm#fn1  

Stutt nafn: Opinbert nafn: Skammst.

1 Belgium Kingdom of Belgium BE 

2 Bulgaria Republic of Bulgaria BG 

3 Czech Republic Czech Republic CZ 

4 Denmark Kingdom of Denmark DK 

5 Germany Federal Republic of Germany DE 

6 Estonia Republic of Estonia EE 

7 Ireland Ireland IE 

8 Greece Hellenic Republic EL 

9 Spain Kingdom of Spain ES 

10 France French Republic FR 

11 Italy Italian Republic IT 

12 Cyprus Republic of Cyprus CY 

13 Latvia Republic of Latvia LV 

14 Lithuania Republic of Lithuania LT 

15 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg LU 

16 Hungary Republic of Hungary HU 

17 Malta Republic of Malta MT 

18 Netherlands Kingdom of the Netherlands NL 

19 Austria Republic of Austria AT 

20 Poland Republic of Poland PL 

21 Portugal Portuguese Republic PT 

22 Romania Romania RO 

23 Slovenia Republic of Slovenia SI 

24 Slovakia Slovak Republic SK 

25 Finland Republic of Finland FI 

26 Sweden Kingdom of Sweden SE 

27 United Kingdom 
United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland 
UK 

http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm#fn1
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Viðauki 9: Skammstafanir101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
101 http://publications.europa.eu/code/en/en-5000400.htm#fnn 

Skammstafanir
CAP – Common Agricultural Policy

CFP – Common Fisheries Policy

CFSP – Common Foreign and Security Policy

CFI – Court of First Instance

CoR – Committee of the Regions

EC – European Community

ECJ – European Court of Justice

ECHR – European Court of Human Rights

ECSC – European Coal and Steel Community

ECU – European Currency Unit

EDA – European Defence Agency

EDPS – European Data Protection Supervisor

EEA -The European Economic Agreement

EEC – European Economic Community

EEZ - Exclusive Economic Zone

EFF - European Fisheries Fund

EESC – European Economic and Social Committee

EFTA – European Free Trade Area

EMI – European Monetary Institute

EMS – European Monetary System

EMU – Economic and Monetary Union

EPP-ED – European People’s Party-European Democrats

ERM – Exchange Rate Mechanism

ERRF – European Rapid Reaction Force

ESDP – European Security and Defence Policy

EU – European Union

FAO - Food and Agricultural Organisation

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade

GDP – Gross Domestic Product

GFCM - General Fisheries Commission for the Mediterranean 

GNP – Gross National Product

GSP – Growth and Stability Pact

ICES - International Council for the Exploration of the Seas

IGC – Intergovernmental Conference

ITQ - Individually Transferable Quotas

JHA – Justice and Home Affairs

MERCOSUR - Southern Common Market

MRI - Marine Research Institute

NAFO- North-west Atlantic Fisheries Organisation

NATO – North Atlantic Treaty Organisation

NEAFC - North-East Atlantic Fisheries Organisation

PO - Producer´s Organisation

QMV – Qualified Majority Voting

RFO - Regional Fisheries Organisation

SEA – Single European Act

SGP – Stability and Growth Pact

SIS – Schengen Information System

TAC - Total Allowable Catch

TEU – Treaty of the European Union

UN – United Nations

WEU – Western European Union

WTO – World Trade Organisation

http://publications.europa.eu/code/en/en-5000400.htm#fnn
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Viðauki 10: Kosningavægi ESB landanna102 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                        
102 http://en.wikipedia.org/wiki/Voting_in_the_Council_of_the_European_Union  

http://en.wikipedia.org/wiki/Voting_in_the_Council_of_the_European_Union
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Viðauki 11: Tengsl milli mismunandi fjölþjóðlegra Evrópskra bandalaga. 103 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                        
103 http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement

