
 
Er Danmarks, Sveriges og Finlands regeringer enige i, at sanktioner mod Færøerne, 
grundet uenighed om fiskekvoter, er et brud på eksisterende handelsaftaler og på 

WTO-regler?  (Høgni Hoydals spørgsmål nr 3)

EU har utenrikskompetansen mht handel i EU. Dvs. at det er EU som bestemmer om importert 
færøysk fisk som stammer fra et ulovlig færøysk fiskeri er av en slik karakter at det bryter 
GATT-avtalen, se særlig Artikkel XX bokstav (b): “necessary to protect human, animal or 
plant life or health”; Denne bestemmelse har vært tolket av WTO Dispute Settlement Body 
(domstolen). 
EU er medlem av WTO/GATT og må følge disse rettsregler. Som det fremgår av min bok 
GATT-rett, EØS-rett eller EF-rett (1992) kap, 1,51 må vedtaket ikke medføre en usaklig 
diskriminering av noe land, dvs. være spesifikt rettet mot kun et bestemt land. Det må ikke 
være en forkledd handelshindring, bevaringstiltakene må også ramme EU fiskere, dvs. at det 
må være et samsvar mellom reguleringene av import og de hjemlige tiltak.
I og med at Færøyene er i sin fulle rett mht, høsting av makrellen i egen sone (se min artikkel 
The “Lost Mackerel” of the North East Atlantic – The Flawed System of Trilateral and 
Bilateral Decision-making i International Journal of Marine & Coastal Law 2013), og at 
havforskerne hevder at makrellbestanden har vokst over “alle støvleskaft” – noe som har 
medført overbeskatning av den atlanto-skandiske sildestamme, virker det på meg som om EU-
forbudet mot landing av makrell fra Færøyene er en ren straffesanksjon, og at  bekymringen 
ikke retter seg mot bestanden, og vernet av den, men mot at sonetilhøringhetsprinsippet skal få 
gjennomslag i North East Atlantic Fisheries Convention (NEAFC) og de multilaterale 
forhandlingene som finner sted hvert år. Formålet er derfor trolig å presse Færøyene til å godta 
et EU-Norge diktat. Dette er en ikke retttsgyldig motivasjon.
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