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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000076/2018 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Alain Cadec 
namens de Commissie visserij 

Betreft: Geschil tussen de EU en Noorwegen over de visserij op sneeuwkrabben in de 
Spitsbergen-archipel 

In het Verdrag van Parijs van 1920, waarbij 23 lidstaten partij zijn, is bepaald dat alle partijen in gelijke 
mate en zonder onderscheid mogen vissen op alle commercieel geëxploiteerde soorten in de wateren 
rondom de Spitsbergen-archipel, waaronder de sneeuwkrab. Daarnaast zijn alle lidstaten, en ook 
Noorwegen, partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, uit hoofde 
waarvan zij de exploitatie van de biologische rijkdommen van de zee gezamenlijk moeten beheren. 

Om ervoor te zorgen dat de vispraktijken in de Spitsbergen-archipel in overeenstemming zijn met de 
regels voor niet-discriminerend beheer, die door Noorwegen binnen de grenzen van het Verdrag van 
Parijs mogen worden ingevuld, heeft de Raad vastgesteld hoeveel vergunningen er precies mogen 
worden verleend en hoeveel vaartuigen er voor sneeuwkrabvisserij mogen worden ingezet. De 
lidstaten hebben daarmee toestemming gekregen om nationale vergunningen te verlenen voor het 
vissen op sneeuwkrabben in de archipel. 

Desalniettemin worden deze EU-vergunningen niet door Noorwegen erkend en mogen EU-trawlers 
met een geldige vergunning van de Noorse autoriteiten niet in deze wateren vissen. Dit betekent dat 
de eigenaren van deze vaartuigen, die op basis van bovengenoemde EU-wetgeving aanzienlijke 
sommen hebben geïnvesteerd in de sneeuwkrabvisserij, niet kunnen vissen en dat de 
onderhandelingen van de afgelopen twee jaar tussen de Commissie en de Noorse autoriteiten niets 
hebben opgeleverd voor de getroffen EU-vloot, die nu kampt met faillissement en honderden 
ontslagen. 

Wij zijn van mening dat de politieke en diplomatieke inspanningen van de Commissie niet resoluut 
genoeg waren. 

1. Hoe is de Commissie voornemens om de wettelijke rechten van de EU-lidstaten die partij zijn bij 
het Verdrag van Parijs te waarborgen? 

2. Welke verdere maatregelen is de Commissie van plan te nemen om zo spoedig mogelijk tot een 
eerlijke oplossing te komen, zodat Europese vaartuigen met een geldige vergunning in de 
Spitsbergen-archipel op sneeuwkrabben kunnen vissen? 
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