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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken ändras. Syftet med propositionen är att genomföra de ändringar
som gjorts i Europeiska unionens rättsakter om den gemensamma fiskeripolitiken. I lagen föreslås också vissa andra ändringar, bland annat införandet av skyldighet att vid laxfiske göra
en förhandsanmälan om landning av fångster samt tillsynsmyndighetens skyldighet att snabbt
informera en aktör som misstänks för överträdelse av bestämmelserna om den gemensamma
fiskeripolitiken om den misstänkta överträdelsen.
Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2018.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1

Nuläge

Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
(1188/2014, nedan påföljds- och tillsynslagen) trädde i kraft den 1 januari 2015. I den lagen
finns det bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens lagstiftning om tillsynen
över iakttagandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om gärningar som
strider mot den gemensamma fiskeripolitiken. Lagen har i huvudsak varit bra och fungerat på
det avsedda sättet. De största problemen med genomförandet har gällt anmälningar av överträdelser från närings-, trafik- och miljöcentralen och uppgiften att bestämma påföljder som
sköts av Landsbygdsverket. Anmälningarna av överträdelser och behandlingen av påföljder
för överträdelserna har på grund av resursbrist tagit mycket tid och fiskare har i vissa fall först
en lång tid efter själva gärningen informerats om att de misstänks för en överträdelse då de av
Landsbygdsverket har fått ett brev om hörande angående överträdelsen.
Europeiska unionens lagstiftning har ändrats efter ikraftträdandet av lagen och dessa ändringar
inverkar på innehållet i påföljds- och tillsynslagen. I EU:s lagstiftning om fiskeövervakningen
har det tagits in nya skyldighetet som medlemsstaterna ska bestämma påföljder för. Bestämmelser om dessa skyldigheter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/812 om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr
1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009,
samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013,
vad gäller landningsskyldigheten, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98.
Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i
Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr
2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 har upphävts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av
torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om
ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 1098/2007. Påföljds- och tillsynslagen behöver uppdateras så att den överensstämmer
med den nya förordningen.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 om upprättande av en unionsram
för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 199/2008 har dessutom ersatt rådets tidigare förordning, och till följd av
detta ska rättsaktshänvisningarna i påföljds- och tillsynslagen uppdateras. Dessa ändringar inverkar inte på sakinnehållet i lagen.
Det har nationellt stiftats en lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016). I den lagen föreskrivs det bl.a. om införande av aktörsspecifika fiskekvoter vid fiske av strömming, vassbuk (skarpsill) och lax. Europeiska unionens
lagstiftning som gäller fiskeövervakning förutsätter att vissa över 12 meter långa fiskefartyg
ska göra en förhandsanmälan innan de anlöper en hamn efter en fiskeresa. Skyldigheten gäller
inte laxfiske eftersom det vanligen bedrivs med fartyg som är mindre än 12 meter långa.
Övervakningen av det aktörsspecifika kvotssystemet behöver i fråga om laxfiske effektiviseras
i betydande grad på så sätt att de tjänstemän som sköter fiskeövervakningen ska få förhandsinformation om att ett fiskefartyg anlöper den plats där fångsten ska landas. Av denna orsak ska
det i påföljds- och tillsynslagen tas in en bestämmelse om förhandsanmälan vid laxfiske.
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2

Föreslagna ändringar

Det föreslås att i påföljds- och tillsynslagen ska hänvisningarna till Europeiska unionens upphävda förordningar slopas och nya hänvisningar till Europeiska unionens förordningar som ersätter de upphävda förordningarna tas in.
Till följd av de nationella behoven av övervakning föreslås det att vid laxfiske ska en förhandsanmälan göras innan ett fartyg anlöper en hamn eller någon annan plats för landning av
fångsten. Det finns ett behov av att avsevärt effektivisera kontrollen av laxfisket på så sätt att
tillsynsmyndigheten får information om när och var en fiskare tänker landa sin laxfångst.
Samtidigt föreslås det att en överträdelseavgift ska påföras för försummelse av förhandsanmälan.
Av de andra ändringar som föreslås är den viktigaste tillsynsmyndighetens skyldighet att utan
dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen. Genom
ändringen förbättras fiskares rättsskydd och säkerställs att alla fiskare behandlas lika vid meddelande av misstänkta överträdelser.
3
3.1

Propositionens konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget om att en förhandsanmälan ska göras vid laxfiske kräver att datasystemen ändras.
Detta föranleder tilläggskostnader för staten, men kostnaderna förutsätter inget tillägg till
statsbudgeten. Förhandsanmälningarna orsakar inga nämnvärda kostnader för aktörerna eftersom anmälningarna kan göras med befintlig utrustning (telefon eller dator).
3.2

Konsekvenser för myndigheterna

Skyldigheten att utan dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta
överträdelsen kommer till en början att öka fiskeövervakarnas arbete. Också i nuläget ska den
misstänkta aktören genast informeras om de misstänkta överträdelser som observerats vid
övervakning till havs eller i hamnar, men största delen av överträdelserna uppdagas först när
fiskeövervakarna med hjälp av datasystem gör jämförande kontroller av olika register. I detta
fall är det främst fråga om att en anmälan inte har gjorts eller att anmälan har gjorts för sent
samt felbedömningar av fångsten. Att separat informera aktörer om misstänkta överträdelser
av detta slag kommer på kort sikt att öka övervakarnas arbete.
Skyldigheten att informera aktörer togs ursprungligen inte in i lagen eftersom avsikten var att
Landsbygdsverket skulle höra aktörer om misstänkta överträdelser inom cirka en månad från
det att en överträdelse uppdagats. Inlämnandet av anmälningar om överträdelser från närings-,
trafik- och miljöcentralen till Landsbygdsverket, och behandlingen av dem vid Landsbygdsverket, har på grund av små personalresurser tagit betydligt längre tid än planerat. Det är därför med tanke på aktörerna motiverat att de får information om misstänkta överträdelser direkt
av övervakaren så snart som möjligt. Trots att det nya förfarandet till en början ökar övervakarnas arbete beräknas det på lång sikt leda till att överträdelserna minskar och att myndigheternas arbetsmängd samtidigt minskar när aktörerna inser att övervakningen fungerar och att
försummelser leder till ett påföljdsförfarande. Dessutom bidrar kännedom om misstänkta
överträdelser till att aktörerna undviker påföljder i framtiden.
Förslaget om att det ska göras en förhandsanmälan vid laxfiske underlättar fiskeövervakningen. Syftet är att mottagandet av förhandsanmälningar så långt som möjligt ska genomföras
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som en automatiserad process, vilket innebär att det inte har någon större inverkan på myndigheternas arbetsmängd. Strävan är att antalet anmälningar som görs via telefon ska minimeras och anmälningarna kan skötas med de resurser som centrumet för fiskerikontroll i nuläget
har. I och med förfarandet med förhandsanmälan får fiskeövervakarna betydligt bättre möjligheter att på plats övervaka landningen av fångster. Förfarandet gör övervakningen både mer
effektiv och mer kostnadseffektiv när kontrollerna med kort varsel kan samordnas med annat
tillsynsarbete som görs på fältet.
3.3

Konsekvenser för miljön

Lagförslaget beräknas förebygga möjligheterna till olagligt fiske och på så sätt trygga skyddet
av livsmiljön i havet och fiskbestånden. I synnerhet förfarandet med förhandsanmälan vid laxfiske och tillsynsmyndigheternas skyldighet att informera aktörer om misstänkta överträdelser
beräknas bidra till detta.
3.4

Konsekvenser för näringsverksamheten

Det föreslagna förfarandet med förhandsanmälan vid laxfiske är en ny skyldighet för kommersiella aktörer som fiskar lax. Strävan har varit att förfarandet ska utformas så att det är så enkelt och tillförlitligt som möjligt. En förhandsanmälan kan göras före fiskeresan inleds. Det tar
endast en kort tid att göra en anmälan och en anmälan ökar inte näringskostnaderna nämnvärt,
om anmälan kan göras med den utrustning som fiskaren redan nu använder. Försummelse av
skyldigheten att göra en förhandsanmälan leder till att fiskaren påförs en överträdelseavgift.
Den i lagförslaget avsedda skyldigheten för tillsynsmyndigheten att utan obefogat dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen ökar aktörernas
rättsskydd jämfört med nuläget i och med att en aktör i vissa fall kan ha informerats om en
misstänkt överträdelse till och med mer än ett år efter själva gärningen.
4

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet. Utlåtande om utkastet till proposition begärdes av med tanke på ärendet viktiga ministerier och andra statliga myndigheter
samt av Ålands landskapsregering, landskapsförbunden, sametinget och intressentgrupper som
företräder fiskerinäringen och miljöskyddet.
Utkastet till proposition understöddes som sådant av miljöministeriet och Finlands naturskyddsförbund. Kommunikationsministeriet meddelade för sin egen och för Trafikverkets del
att de inte har något att anmärka på i fråga om utkastet till proposition. Också finansministeriet, Kymmenedalens förbund och Finlands Fiskodlarförbund rf meddelade att de inte har något att anmärka på i fråga om utkastet till proposition. Arbets- och näringsministeriet, Forststyrelsen, Egentliga Finlands förbund, Päijänne-Tavastlands förbund, Birkalands förbund och
Norra Savolax förbund meddelade att de inte har något att anföra om propositionen.
Österbottens förbund förhöll sig allmänt taget positivt till utkastet, förutsatt att ändringarna
inte medför nämnvärda kostnader för fiskare och att tillsynsmyndigheterna har tillräckliga resurser att genomföra ändringarna på ett högklassigt sätt.
Gränsbevakningsväsendet ansåg att förhandsanmälan vid laxfiske förbättrar myndigheternas
möjligheter till effektiv övervakning samt förhindrar eventuell olovlig verksamhet. Förfarandet beräknas i den inledande fasen öka arbetsmängden för centrumet för fiskerikontroll som
hör till gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet ansåg att myndighetens skyldighet att utan dröjsmål informera en misstänkt aktör om den misstänkta överträdelsen förbättrar
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fiskares rättsskydd, men att olika alternativ bör övervägas vid det praktiska genomförandet eftersom fiskefartyg kan befinna sig utanför GSM- och VHF-nätet i flera dygn.
Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) understödde de ändringar i lagförslaget som innebär att
överträdelser av kraven på fiskeriprodukters spårbarhet, informationen till konsumenterna
samt märkningen av förpackningar överförs så att för överträdelserna gäller den lägre överträdelseavgiften i stället för den högre överträdelseavgiften. Evira understödde också skyldigheten att göra en förhandsanmälan vid laxfiske.
Dessutom förhöll sig Evira positivt till skyldigheten att informera den aktör som misstanken
gäller om den misstänkta överträdelsen. Evira föreslog dock att 11 § bör ändras så att meningen ”i beslut som gäller myndighetens anmälan får ändring inte sökas genom besvär” stryks
helt och hållet i paragrafen eftersom det om anmälan inte ska fattas ett förvaltningsbeslut som
kan överklagas.
Också Landsbygdsverket ansåg det motiverat att 11 § ändras så att tillsynsmyndigheten utan
dröjsmål ska informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen. När
det gäller förhandsanmälan vid laxfiske uttryckte Landsbygdsverket oro för att antalet överträdelser ökar, om det inte på förhand ges tillräckligt med information om ärendet.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ansåg att utkastet till regeringsproposition är motiverat. Den ansåg att den i 11 § föreslagna skyldigheten att informera om en misstänkt överträdelse förbättrar kundernas rättsskydd. Centralen ansåg vidare att förfarandet med
förhandsanmälan vid laxfiske i betydande grad underlättar övervakningen och uppmuntrar fiskare att i större grad än tidigare iaktta författningarna.
Närings-, trafik- och miljöcentralen ansåg att det i 21 § inte bör göras ändringar som möjliggör
kustfiskare att rapportera alla sina fångster elektroniskt eftersom detta i fråga om vissa fiskare
kan leda till missförstånd och till dubbelt rapporterande. Närings-, trafik- och miljöcentralen
föreslog också att rubriken för 23 § bör ändras så att paragrafen gäller fångst ”som fångats
utan fartyg” i stället för fångst ”som fiskats från isen”. Dessutom föreslog närings-, trafik- och
miljöcentralen att Landsbygdsverket ska kunna fastställa att en överträdelse är en allvarlig
överträdelse, om gärningen med beaktande av omständigheterna och följderna är betydande,
om gärningen upprepas eller om ekonomisk vinning eftersträvats med gärningen. I fråga om
anmälningar som görs sent föreslog närings-, trafik- och miljöcentralen ett lättare förfarande
som inte inbegriper hörande och där överträdelseavgiften är lägre.
Organisationerna som företräder fiskerinäringarna, dvs. Suomen Ammattikalastajaliitto
SAKL- Finlands Yrkesfiskarförbund Fyff ry, Centralförbundet för Fiskerihushållning rf,
Livsmedelsindustriförbundet rf, Nylands Fiskarförbund (NFF) samt Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, förhöll sig kritiskt till att övervakningen ökar och i synnerhet till förfarandet
med förhandsanmälan vid laxfiske. Finlands Yrkesfiskarförbund och Nylands Fiskarförbund
ansåg att om förfarandet med förhandsanmälan tas i bruk bör de i lagförslaget föreslagna tidsfristerna för anmälan ändras så att anmälan ska göras 30 minuter (Fyff) eller 10 minuter (NFF)
innan fartyget anlöper landningsplatsen i stället för 60 minuter, som det föreslås, och att anlöpningen ska ske inom 60 minuter (Fyff) eller 180 minuter (NFF) från den anmälda tidpunkten i stället för inom 30 minuter, som det föreslås. Finlands yrkesfiskarförbund ansåg dessutom att förhandsanmälan bör gälla endast riktat laxfiske där lax är den huvudsakliga fångstarten. Också Centralförbundet för Fiskerihushållning fäste uppmärksamhet vid frågan om
bifångst.
Finlands Yrkesfiskarförbund föreslog även att tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet till självrättelse, om en i 11 § avsedd anmälan om en misstänkt överträdelse grundar sig på uppenbart
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felaktiga uppgifter och aktören underrättar tillsynsmyndigheten om detta uppenbara fel. I fråga
om den ändring som föreslås i 24 § om vägning av fångsten konstaterade Finlands Yrkesfiskarförbund att den föreslagna tidsfristen på 48 timmar inte är tillräcklig, om det är kö i landningshamnen eller en anordning i hamnen har gått sönder.
Allmänt taget betonades det i de olika aktörernas utlåtanden att det för förhandsanmälan vid
laxfiske ska skapas ett fungerande förfarande som är lätt att använda, såsom en applikation för
smarttelefoner, och att förfarandet inte får medföra stora kostnader för näringen.
Centralförbundet för Fiskerihushållning och Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ansåg att
man bör effektivisera övervakningen av laxfiske på fritiden, inklusive spöfiske i älv samt
trollingfiske.
Ålands landskapsregering konstaterade i sitt utlåtande att landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om fiske, men att landskapet i detta fall tillämpar rikets lagstiftning med vissa undantag. Landskapsregeringen bedömde att förfarandet med förhandsanmälan vid laxfiske är
nödvändigt, men att man på Åland eventuellt genomför förfarandet i en annan form än i Fasta
Finland. Landskapsregeringen ifrågasätter den ändring som föreslås i 24 § om vägning av
fångsten i synnerhet på grund av de långa kötider som förekommer i vissa hamnar.
Vid den fortsatta beredningen har det i regeringens proposition gjorts flera ändringar till följd
av utlåtandena. I propositionen föreslås det att bestämmelserna om förhandsanmälan vid laxfiske till väsentliga delar ska överensstämma med utlåtandet från Finlands Yrkesfiskarförbund. I utkastet till proposition slopades förslaget enligt vilket de icke-kvoterade fiskarter som
fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter fångat kan rapporteras genom samma rapport
som kvoterade fångster, eftersom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och
Landsbygdsverket ansåg att ändringen skulle förorsaka missförstånd i fångstdeklarationerna
och medföra att antalet överträdelser ökar.

7

RP 204/2017 rd

DETALJMOTIVERING
1

Lagförslag

3 §. Definitioner i Europeiska unionens lagstiftning. Det föreslås att i paragrafen stryks de definitioner som gäller Europeiska unionens upphävda rättsakter. På motsvarande sätt föreslås
att det i paragrafen tas in nya definitioner av de förordningar som det behöver hänvisas till i
lagen.
Rådets torskförordning som avses i 6 punkten i den gällande paragrafen har upphävts och det
föreslås att en definition av förordningen om en flerårig plan för Östersjön tas in, och med den
avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 1098/2007.
Rådets förordning om insamling av uppgifter inom fiskerisektorn som avses i 7 punkten i den
gällande paragrafen har också upphävts och i stället för den föreslås en definition av förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn, och med den avses Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1004 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning
och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande
den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008.
Det föreslås att i 8 punkten stryks definitionen av Europaparlamentets och rådets förordning
om den gemensamma fiskeripolitiken eftersom det i lagen inte längre hänvisas till denna förordning. Däremot föreslås att det i punkten tas in en definition av Europaparlamentets och rådets marknadsförordning med vilken avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter,
om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000.
4 §. Jord- och skogsbruksministeriet. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket ministeriet fastställer kontrollstrategin för övervakningen av unionens gemensamma
fiskeripolitik samt de kontrollplaner och kontrollprogram som unionens lagstiftning förutsätter. Nationella kontrollprogram och kontrollplaner samt med dem anslutna riskanalyssystem
och provtagningsplaner förutsätts i flera punkter i rättsakterna om unionens gemensamma fiskeripolitik. I förordningen om en flerårig plan för Östersjön förutsätts det att ett nationellt kontrollprogram inrättas. Det nya momentet ersätter 6 kap. 48 § i den gällande lagen. Kapitel 6
gäller fiskereglering och innehållet i dess ursprungliga paragrafer har i huvudsak redan överförts till lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, som trädde i kraft 2016. Det föreslås att genom denna proposition upphävs 6 kap.
helt och hållet.
11 §. Kontrolluppgifter. Enligt förslaget ska det i 1 mom. tas in ett krav på att tillsynsmyndigheten så snabbt som möjligt ska informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta
överträdelsen. Det nuvarande systemet har i vissa fall medfört att en aktör som gjort sig skyldig till en överträdelse först över ett år senare har informeras om att Landsbygdsverket har fått
en anmälan om en misstänkt överträdelse i samband med att Landsbygdsverket första gången
hör aktören inför beredningen av beslut om påföljder. Dessutom föreslås det att momentet
kompletteras så att det vid behov genom förordning av statsrådet får utfärdas bestämmelser
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också om förfarandet vid anmälan om misstänkta överträdelser. Förfarandet kan gälla t.ex. i
vilken form uppgifter ska anmälas och elektronisk behandling av uppgifter.
18 §. Befrielse från vissa skyldigheter. I paragrafen föreskrivs det om möjligheten att i vissa
fall bevilja befrielse från skyldigheten för den som innehar fiskelicens att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem eller att förse fartyget med utrustning som gör det möjligt
att ta tillvara försvunna fiskeredskap. Det föreslås att i 2 mom. slopas bestämmelsen enligt
vilken befrielsen gäller tills vidare. På så sätt möjliggörs det att närings-, trafik- och miljöcentralen i motiverade fall kan bevilja befrielse också för viss tid.
Dessutom ska 2 mom. ändras så att närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål ska återkalla befrielsen, om det inte längre finns grunder för att bevilja befrielse. Skyldigheten för en
innehavare av fiskelicens att informera om att det inte längre finns grunder för att bevilja befrielse förtydligas så att det tydligt framgår att närings-, trafik- och miljöcentralen ska underrättas om detta i god tid på förhand. Denna precisering hjälper fiskare att handla på ett lagligt
sätt eftersom det av den övriga EU-lagstiftningen följer att bedrivande av fiske när det inte
längre finns grunder för att bevilja befrielse, dvs. fiske utan en fungerande VMS-utrustning eller ett fungerande ERS-system under fiskeresor som räcker mer än 24 timmar eller fiskeresor
utanför Finlands territorialvatten, är en sådan allvarlig överträdelse av den gemensamma fiskeripolitiken som det påförs sanktioner för.
20 §. Myndighet som tar emot rapporter och beräkning av tidsfristen. I 1 mom. i paragrafen
preciseras det att en fiskares förhandsanmälningar om landning av fångster ska göras till centrumet för fiskerikontroll, medan andra anmälningar fortfarande ska göras till närings-, trafikoch miljöcentralen. Det föreslås också att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket
närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. De närmare bestämmelserna kan gälla t.ex. formatet på rapporter som fiskare lämnar in elektroniskt och sättet på
vilket de lämnas in.
20 a §. Förhandsanmälan vid laxfiske. Det föreslås att till lagen fogas en ny paragraf i vilken
det föreskrivs om skyldigheten för befälhavaren för ett fartyg som fiskar lax att göra en förhandsanmälan för varje fiskeresa. Det är fråga om en nationell bestämmelse som behövs för
att unionens gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras effektivt. Det system med aktörsspecifika fiskekvoter som infördes 2017 gäller utöver fiske av strömming och vassbuk
också laxfiske. I rådets kontrollförordning föreskrivs det om ett förfarande med förhandsanmälan som gäller fartyg med en längd på mer än 12 meter. Förfarandet gäller i praktiken fiske
av strömming och vassbuk, men inte laxfiske, eftersom lax vanligen fiskas med mindre fartyg.
För att laxfiske ska kunna övervakas effektivt krävs det att de tjänstemän som utför övervakningen får information på förhand om fiskares avsikt att landa sin fångst.
Enligt 1 mom. ska fartygsbefälhavaren göra en förhandsanmälan om fartygets anlöpningstidpunkt och anlöpningsplats samt om det fartyg som används vid fisket till centrumet för fiskerikontroll minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen eller landningsplatsen. Anlöpningen ska ske inom 60 minuter från och med den anmälda tidpunkten. Centrumet för fiskerikontroll kan ge tillstånd till tidigare anlöpning. Anlöpningen får ske vid en senare tidpunkt än den
anmälda tidpunkten endast av särskilt vägande skäl som kräver att man stannar kvar ute till
havs längre än beräknat. Denna typ av särskilt vägande skäl kan vara t.ex. att fartyget eller
fångstredskapen skadats allvarligt, att man varit tvungen att avlägsna en säl som hamnat i ett
fångstredskap eller att fångsten är exceptionellt stor. Förfarandet med en förhandsanmälan gäller endast laxfiske som bedrivs mellan den 16 april och den 31 augusti.
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Lax fiskas med ryssjor och drivrev. Skyldigheten att göra en förhandsanmälan gäller i praktiken dessa former av fiske. Lax kan också i sällsynta fall fångas med nät, men fiske med nät
kan inte anses vara laxfiske och det omfattas inte av skyldigheten att göra en förhandsanmälan.
Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser om innehållet i förhandsanmälan och om förfarandet
vid anmälan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
21 §. Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en
längd på mindre än tio meter. I 1 mom. föreslås bestämmelser om en möjlighet att befälhavaren på ett fiskefartyg kan befullmäktiga också en annan person att göra en i paragrafen avsedd
fångstdeklaration om sin fångst. Befälhavaren på ett fiskefartyg ansvarar dock i alla situationer för fångstdeklarationens riktighet. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1
och 2 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.
22 §. Fångstdeklarationer för andra fiskarter än sådana som ingår i fiskekvotssystemet för
fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter. Paragrafens 1 mom. ska ändras så att anmälningsskyldigheten gäller befälhavaren för ett fiskefartyg eller en av befälhavaren befullmäktigad person. Befälhavaren för ett fiskefartyg ansvarar för fångstdeklarationens riktighet. Ändringen medför att näringsidkare kan ordna sin verksamhet på ett flexibelt sätt. Det föreslås att
bemyndigandet att utfärda förordning i 3 mom. ändras så att närmare bestämmelser både om
de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
23 §. Anmälan om fångst som fiskats utan fartyg. Det föreslås att paragrafens rubrik och 1
mom. ändras så att paragrafen utöver fångst som fångats från isen ska gälla all fångst som
fångats utan fartyg. Ändringen är behövlig eftersom vissa kommersiella fiskare under säsongen med öppet vatten fiskar från stranden utan fartyg och den gällande anmälningsskyldigheten inte täcker detta fiske. Det föreslås att bemyndigandet att utfärda förordning i 2 mom.
ändras så att närmare bestämmelser både om i 1 och 2 mom. avsedda uppgifter och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
24 §. Vägning av fångsten. Enligt förslaget ska paragrafen preciseras så att tidsfristen för vägning av fångsten kan bestämmas entydigt. I den föreslagna bestämmelsen konstateras det att
om fångsten inte vägs i enlighet med artikel 60.2 i rådets kontrollförordning när den flyttas i
land, ska fångsten vägas inom 48 timmar från det att fartyget anlöpte hamnen. ”Från det att
fartyget anlöpte hamnen” är ett mer precist uttryck än det i den gällande paragrafen använda
uttrycket ”från det att flyttningen av fångsten i land upphörde”. Att hänvisa till flyttning i land
är oändamålsenligt eftersom flyttning av fångsten i land kan ta lång tid och kan ske i flera omgångar. Tidpunkten lossning registreras inte heller på ett verifierbart sätt medan tidpunkten då
fartyget anlöper hamnen däremot registreras i fiskeövervakningens datasystem när en elektronisk fiskeloggbok används. Den tidsfrist på 48 timmar som fastställs i paragrafen gäller endast
situationer där vägningen inte sker i lossningshamnen. Ändringen gäller således inte situationer där fiskefartyget på grund av en lång lossningskö är tvunget att vänta i hamnen på att lossningen och vägningen ska inledas.
29 §. Datasystem. I paragrafen föreslås ett tillägg genom vilket det fiskefartygsregister för insjövatten och det register över överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter som
inrättats med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik blir en del av datasystemet för övervakning av den gemensamma fiskeripolitiken.
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30 §. Fångstregistret. Det föreslås att i 2 mom. ändras namnet på förordningen om insamling
av uppgifter inom fiskerisektorn så att det överensstämmer med den uppdaterade definitionen i
3 §. Dessutom kommer en hänvisning till kommissionens beslut om ett flerårigt gemenskapsprogram för insamling av uppgifter att strykas som onödig.
33 §. Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet. Det föreslås att i 2 mom. ändras namnet på förordningen om insamling av uppgifter inom fiskerisektorn så att det överensstämmer
med den uppdaterade definitionen i 3 §. Dessutom kommer en hänvisning till kommissionens
beslut om ett flerårigt gemenskapsprogram för insamling av uppgifter att strykas som onödig.
34 §. Rapporterings- och tillståndsregistret som hänför sig till fiskeövervakning. I 1 mom. 1
punkten görs en teknisk ändring genom vilken en föråldrad rättsaktshänvisning korrigeras. Bestämmelser om de fisketillstånd som avses i 1 punkten finns i nuläget i 10 § i lagen om det
nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Tidigare fanns
bestämmelser om dessa tillstånd i 6 kap. i påföljds- och tillsynslagen. Dessutom föreslås att en
hänvisning till registrering av förhandsanmälningar vid laxfiske enligt 20 a § tas in i 1 mom. 9
punkten.
47 §. Platser för omlastning och landning av fångsten. Enligt förslaget ska paragrafen upphävas och dess innehåll delvis ändrat överföras till den nya 68 a §. Kapitel 6 gäller fiskereglering
och innehållet i dess paragrafer har i huvudsak överförts till lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, som trädde i kraft i december
2016. Det föreslås att 6 kap. upphävs helt och hållet genom denna proposition.
48 §. Nationella kontrollprogram, provtagningsplaner och kontrollplaner. Enligt förslaget ska
paragrafen upphävas och dess innehåll i ändrad form tas in i 4 § 2 mom. Kapitel 6 gäller fiskereglering och innehållet i dess paragrafer har i huvudsak överförts till lagen om det nationella
genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, som trädde i kraft 2016.
Det föreslås att 6 kap. upphävs helt och hållet genom denna proposition.
49 §. Överträdelser. I paragrafen har samlats de i lagstiftningen om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik angivna skyldigheter i fråga om vilka det i ett administrativt förfarande påförs en överträdelseavgift vid försummelse. Det föreslås att paragrafen uppdateras så
att i den upphävs nuvarande 47–51 punkten som baserar sig på rådets torskförordning som
upphävdes 2016. Dessutom föreslås att det i nuvarande 5, 7, 21, 45 och 52 punkten görs de
ändringar som den ändrade lagstiftningen förutsätter. Nuvarande 52 och 53 punkten blir 47
och 48 punkten. Samtidigt fogas till paragrafen en ny 49 punkt enligt vilken Landsbygdsverket påför överträdelseavgift för den som underlåter att iaktta bestämmelserna om separat förvaring och landning av fångster av exemplar som är mindre än de minsta referensstorlekarna i
artiklarna 49 a eller 49 c i rådets kontrollförordning.
50 §. Överträdelseavgiftens storlek. I paragrafen finns bestämmelser om överträdelseavgiftens
storlek. I 1 mom. föreskrivs det om de överträdelser för vilka det påförs en mindre överträdelseavgift. Det föreslås att de överträdelser som avses i 49 § 22 och 24 punkten tas in i momentet, dvs. att den överträdelseavgift som påförs för dem ska ändras från den högre avgiften till
den lägre. I 22 punkten avses skyldigheter som gäller fiskeriprodukternas spårbarhet, informationen till konsumenterna samt märkningen av förpackningarna. I 24 punkten avses saluföring av sådan fisk som inte har vägts i enlighet med artiklarna 60 eller 61 i rådets kontrollförordning. Dessa överträdelser har bedömts vara sådana att de kan vara svåra att undvika, vilket
innebär att det inte är motiverat att en högre överträdelseavgift påförs för dem. I momentet
stryks samtidigt 47, 50 och 51 punkten, vars innehåll i sin nuvarande lydelse det föreslås att
ska strykas i 49 §.
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51 §. Allvarliga överträdelser. Det föreslås att 1 mom. 4 punkten ska förtydligas och att de
ändringar i artikel 90 i rådets kontrollförordning som gjorts genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2015/812 ska beaktas i punkten. Genom ändringarna preciserades artikel 90.1 led c i fråga om det så kallade tvånget att flytta i land och landa fångst. Fångster av
arter som omfattas av landningsskyldigheten ska tas ombord på ett fartyg, bevaras ombord på
ett fartyg och landas i en hamn, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i unionens
rättsakter om den gemensamma fiskeripolitiken. Verksamhet som strider mot skyldigheten utgör enligt rådets kontrollförordning allvarliga överträdelser.
68 a §. Platser för omlastning och landning av fångsten. Enligt förslaget ska det till lagen fogas en ny paragraf som ersätter 6 kap. 47 § i den gällande lagen. Kapitel 6 gäller fiskereglering och innehållet i dess paragrafer har i huvudsak redan tidigare överförts till lagen om det
nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Det föreslås att
6 kap. upphävs helt och hållet genom denna proposition. Den nya 68 a § har i övrigt samma
innehåll som 47 § i den gällande lagen, men det föreslås att i fortsättningen ska platser för omlastning och landning av fångsten anges genom förordning av statsrådet i stället för genom beslut av ministeriet eftersom ett avgörande om tillåtna platser för omlastning och landning av
fångsten till sin karaktär snarare är ett normbeslut än ett förvaltningsbeslut.
2

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
3

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Propositionens 20 a § om förhandsanmälan vid laxfiske, de överträdelser som tas in i 49 § och
bestämmelserna om bemyndigande att utfärda förordning i 68 a § ska bedömas i förhållande
till grundlagen.
Förhandsanmälan vid laxfiske ska enligt förslaget vara obligatorisk mellan den 16 april och
den 31 augusti eftersom det annars är mycket svårt att övervaka landningen av laxfångster.
Minskningen av Finlands laxkvot och övergången till aktörsspecifika kvoter har medför ett
ökat behov av övervakning. Trots att skyldigheten att göra en förhandsanmälan i viss mån
ökar arbetsmängden för kommersiella fiskare kan skyldigheten inte anses strida mot den näringsfrihet som tryggas i 18 § i grundlagen. Anmälningsskyldigheten är nödvändig för att användningen av Finlands laxkvot ska kunna följas upp och delvis för att skydda laxbestånd vars
tillstånd är svagt från överfiske. I denna jämförelse av intressen är den skada som anmälningsskyldigheten orsakar mindre än den allmänna nytta som skyldigheten beräknas medföra. Bestämmelser om ett förfarande med förhandsanmälan ingår också i lagstiftningen om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Dessa bestämmelser gäller större fiskefartyg som i
Finland i första hand fiskar strömming och vassbuk.
I den gällande lagen föreskrivs det om de överträdelse- och påföljdsavgifter som i ett administrativt förfarande påförs för överträdelser av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och de prickar som tilldelas innehavare av fiskelicens och fiskefartygs befälhavare. Riksdagens grundlagsutskott har bedömt (GrUU 28/2014 rd) att de nämnda bestämmelserna uppfyller de krav som enligt utskottets praxis har ställts upp för reglering om administrativa påföljder. De beskrivningar av gärningar som nu fogas till de överträdelser enligt 49 § som ska
behandlas i ett administrativt förfarande är noga avgränsade och de sanktioner som följer på
dem är proportionella. Den betalningsskyldiges rättsskydd fastställs på samma sätt som tidigare.
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I regeringens proposition ingår bestämmelser om bemyndiganden att utfärda förordning. Det
föreslås att till lagens 20 § fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket närmare bestämmelser om de
uppgifter som avses i 1 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. De närmare bestämmelserna kan gälla t.ex. formatet
på rapporter som fiskare lämnar in elektroniskt och sättet på vilket de lämnas in. Med stöd av
den 20 a § som föreslås i lagen får närmare bestämmelser om innehållet i förhandsanmälan vid
laxfiske och om förfarandet vid anmälan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom ska bemyndigandena att utfärda förordning i 11, 21, 22 och 23 § kompletteras så att genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser utfärdas både om de i nämnda paragrafer avsedda uppgifter som ska rapporteras och om
förfarandet vid rapportering. De befogenheter som nämns ovan kan anses vara noga avgränsade och exakta.
Enligt 80 § i grundlagen ska genom lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens
rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för
lag. Enligt förarbetena till grundlagen kan lagstiftningsbehörighet delegeras till ministerierna
närmast när det är fråga om klart tekniska bestämmelser och bestämmelser som den verkställande makten lämpligen kan utfärda (RP 1/1998 rd, s. 133/I). Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande GrUU 20/2010 rd ansett att bemyndigandet att utfärda bestämmelser om fångstredskapens användningstid inte är en sådan bestämmelse av teknisk art. Analogt med bemyndigandet
att utfärda förordning om fångstredskapens användningstid föreslås det att enligt 68 a § ska
statsrådet utfärda förordning om platser för omlastning och landning av fångsten. Enligt den
gällande lagen fastställer jord- och skogsbruksministeriet genom sitt beslut de platser där
fångsten kan landas eller lastas om, men det har visat sig att regleringen till sin karaktär dock
snarare utgör meddelande av normer, vilket innebär att förordningsnivå kan anses vara mera
motiverat än ett förvaltningsbeslut.
Regeringen anser att det i propositionen inte föreslås sådana ändringar som medför att propositionen inte kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 6 kap.,
ändras 3, 4, 11, 18, 20—24, 29, 30, 33, 34 och 49—51 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 203/2015 och 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 421/2016, samt
fogas till lagen nya 20 a och 68 a § som följer:
3§
Definitioner i Europeiska unionens lagstiftning
I denna lag avses med
1) rådets IUU-förordning rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr
601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,
2) kommissionens IUU-förordning kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat
fiske,
3) rådets kontrollförordning rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr
811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG)
nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008
och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr
1966/2006,
4) kommissionens kontrollförordning kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande
av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs,
5) rådets Östersjöförordning rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning
(EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98,
6) förordningen om en flerårig plan för Östersjön Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och
skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning
(EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007,
7) förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/1004 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och
användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den
gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008,
8) Europaparlamentets och rådets marknadsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vatten-
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bruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000
9) Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra
del Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del.
4§
Jord- och skogsbruksministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet kontrollerar, styr och koordinerar övervakningen av iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och svarar för de uppgifter som avses i artikel 5.5
i rådets kontrollförordning. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för det ömsesidiga bistånd
som avses i rådets IUU-förordning och i kommissionens IUU-förordning samt i rådets kontrollförordning och kommissionens kontrollförordning tillsammans med de övriga medlemsstaterna i unionen, tredjeländer, kommissionen och organ utsedda av kommissionen.
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den kontrollstrategi samt de kontrollplaner och
kontrollprogram som ska användas vid övervakningen av iakttagandet av den gemensamma
fiskeripolitiken.
Jord- och skogsbruksministeriet har oberoende av sekretessbestämmelserna för den övervakning som avses i 1 mom. rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för
övervakningen och genomföra kontroller av myndigheternas verksamhet.
Bestämmelser om överföring till en närings-, trafik- och miljöcentral av styrnings- och koordineringsuppgifter som hänför sig till övervakningen av iakttagandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik får utfärdas genom förordning av statsrådet.
11 §
Kontrolluppgifter
Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål till Landsbygdsverket anmäla sådana misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser som tjänstemännen vid myndigheten observerat eller som tillsynsmyndigheten på något annat sätt har fått kännedom om.
Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller
om den misstänkta överträdelsen. I beslut som gäller myndighetens anmälan får ändring inte
sökas genom besvär. Bestämmelser om det närmare innehållet i anmälan och om förfarandet
vid anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Utöver bestämmelserna i denna lag om uppgifterna och befogenheterna för de tillsynsmyndigheter och tjänstemän som utövar tillsyn och som avses i 5—8 § finns det bestämmelser om
uppgifterna och befogenheterna för dem som utövar tillsyn i artikel 74 i rådets kontrollförordning, i artiklarna 97—113 i kommissionens kontrollförordning och i artiklarna 9—17 i rådets
IUU-förordning.
18 §
Befrielse från vissa skyldigheter
Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan av den som innehar fiskelicens befrielse från skyldigheten att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem eller att
förse fartyget med utrustning som gör det möjligt att ta tillvara försvunna fiskeredskap. Befrielse beviljas ett sådant fiskefartyg med en total längd på minst 12 meter men högst 15 meter
som seglar under finsk flagg och som bedriver sin verksamhet enbart inom Finlands territori-
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alvatten eller som aldrig tillbringar mer än 24 timmar ute till havs från den tidpunkt då fartyget
lämnar hamnen till den tidpunkt då det återvänder.
Närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar utan dröjsmål befrielsen, om det inte längre
finns grunder för att bevilja befrielse. En innehavare av fiskelicens är skyldig att i god tid på
förhand underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen, om fiskefartygets fiskeområde eller
fisketid ändras på ett sådant sätt att befrielsen ska återkallas.
20 §
Myndighet som tar emot rapporter och beräkning av tidsfristen
I Finland ska den fiskeloggbok som avses i artiklarna 14 och 15 i rådets kontrollförordning
ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen och likaså omlastningsdeklaration enligt artiklarna 21 och 22, landningsdeklaration enligt artiklarna 23 och 24, rapport om fiskeansträngningen enligt artikel 28, avräkningsnota enligt artiklarna 62–64, deklaration om övertagande
enligt artiklarna 66 och 67 och transportdokument enligt artikel 68. Förhandsanmälan enligt
artikel 17 i rådets kontrollförordning och förhandsanmälan vid laxfiske enligt 20 a § i denna
lag lämnas till centrumet för fiskerikontroll.
Rapporter som avses i 1 mom. samt i 21–23 § har lämnats in inom föreskriven tid, om rapporten innan tidsfristen går ut har kommit in till den myndighet som avses i 1 mom. En rapport i pappersform anses ha kommit in inom föreskriven tid också om det av poststämpeln på
det kuvert som innehåller rapporten framgår att kuvertet har stämplats på posten innan tidsfristen gick ut eller att det innan tidsfristen gick ut har getts till den tjänsteman som utövar tillsyn.
Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
20 a §
Förhandsanmälan vid laxfiske
Vid laxfiske mellan den 16 april och den 31 augusti ska fartygsbefälhavaren göra en förhandsanmälan om fartygets anlöpningstidpunkt och anlöpningsplats samt om det fartyg som
används vid fisket minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen eller landningsplatsen.
Centrumet för fiskerikontroll kan ge tillstånd till tidigare anlöpning. Anlöpningen ska ske
inom 60 minuter från och med den anmälda tidpunkten. Anlöpningen får ske vid en senare
tidpunkt endast av särskilt vägande skäl.
Närmare bestämmelser om innehållet i den förhandsanmälan som avses i 1 mom. och om
förfarandet vid anmälan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
21 §
Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd
på mindre än tio meter
Befälhavaren på ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av befälhavaren befullmäktigad person ska inom 48 timmar från det att landningen avslutades, till närings-, trafik- och miljöcentralen rapportera laxfångster enligt antal och kilogram samt fångster av övriga fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet enligt kilogram.
Av rapporten ska framgå personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret för
fiskefartygets i artikel 6 i rådets kontrollförordning avsedda fiskelicensinnehavare samt följande:
1) vem fångsten har sålts eller ska säljas till, om man har kännedom om detta samt identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den sålda fångsten bestod av, enligt bestämmel-
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serna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i
Nordatlantens östra del, samt kvantiteten,
2) kvantiteten av den fångst som sålts direkt till konsumenterna och av den som tagits för
eget bruk samt identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod),
3) identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod) och kvantiteten i fråga om den fångst som
kastats överbord och släppts fri,
4) registerbeteckningen för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,
5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,
6) använda fiskeredskap,
7) fångstområde och fångsttid,
8) fångstens landningsplats och landningstid,
9) uppgifter om oavsiktliga bifångster,
10) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.
Om kvantiteten av en strömmings- eller vassbuksfångst under en fiskeresa underskrider 50
kilogram, kan strömmings- eller vassbuksfångsten med avvikelse från det som föreskrivs ovan
rapporteras genom en rapport enligt 22 §. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i
1 och 2 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.
22 §
Fångstdeklarationer för andra fiskarter än sådana som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter
Befälhavaren för ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av befälhavaren befullmäktigad person ska åtminstone för varje kalendermånad före den 20 i den följande kalendermånaden, till närings-, trafik- och miljöcentralen ge en fångstdeklaration för
alla andra fångster på fiskefartyget än de som i enlighet med 21 § ska rapporteras.
Av fångstdeklarationen ska framgå
1) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som har landats bestod av,
enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om
statistik över fiske i Nordatlantens östra del, samt kvantiteten i kilogram,
2) namn och kontaktuppgifter för de aktörer som fångsten har sålts till under den tid som avses i deklarationen,
3) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som kastats överbord och
släppts fri bestod av samt kvantiteten i kilogram,
4) registerbeteckningen för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,
5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,
6) använda fiskeredskap,
7) fångstområde eller fångstområden,
8) antalet fångstdagar,
9) den huvudsakliga landningsplatsen för fångsten,
10) uppgifter om oavsiktliga bifångster,
11) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.
Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om förfarandet vid
rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
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23 §
Anmälan om fångst som fiskats utan fartyg
Fångster som fiskats utan fartyg rapporteras i en fångstdeklaration enligt 22 § genom att de
uppgifter som avses i 2 mom. 1–3 och 6–11 punkten i den paragrafen lämnas in. I stället för de
uppgifter som gäller fiskefartygets befälhavare meddelas personuppgifterna för den person
som fått fångsten.
Fångstdeklarationen ska lämnas av den person som fått fångsten eller av en av denne befullmäktigad person och av den ska framgå att fångsten har fiskats utan fartyg. Närmare bestämmelser om uppgifterna i fångstdeklarationen och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
24 §
Vägning av fångsten
Om fångsten inte vägs i enlighet med artikel 60.2 i rådets kontrollförordning när den lossas
och flyttas i land, ska fångsten vägas inom 48 timmar från det att fartyget anlöpte hamnen. Innan fångsten säljs svarar fiskelicensinnehavaren för att vägningen görs vid rätt tidpunkt och
köparen efter det att fångsten sålts.
29 §
Datasystemet
Datasystemet för övervakning utgörs av register enligt 30–36 §, av överträdelseregistret enligt 64 §, av fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs och av fiskefartygsregistret för insjövatten samt registret över
överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter enligt lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016).
30 §
Fångstregistret
I fångstregistret införs de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15, 21–25 och 28 i rådets
kontrollförordning samt de uppgifter som finns i de rapporter och deklarationer som avses i
20–22 § i denna lag specificerade enligt fartyg. Uppgifterna i de deklarationer som avses i
23 § införs i registret specificerade enligt aktör.
Uppgifterna i fångstregistret används för uppföljning av hur kvoterna används och för övervakningen av att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas. Naturresursinstitutet använder de
uppgifter som har införts i fångstregistret för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet
av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn.
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33 §
Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet
I det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet införs uppgifter om i fiskefartygsregistret
införda och med satellitföljare försedda fiskefartygs rörelser uttryckt i längd- och breddgrader.
Uppgifter om identifikationsuppgifter och rörelser för andra länders fiskefartyg som är utrustade med satellitföljare införs i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet när de under
gemensamma övervakningskampanjer rör sig på Östersjön och alltid när de rör sig på havsområden som övervakas av Finland.
Tillsynsmyndigheterna använder fiskefartygens identifikationsuppgifter och uppgifter om
fartygens rörelser vid fiskeövervakningen och övervakningen av havsområdena samt vid
undersökningen av observerade avvikelser och gärningar som riktar sig mot den gemensamma
fiskeripolitiken. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de
skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i förordningen om
insamling av data inom fiskerisektorn.
34 §
Rapporterings- och tillståndsregistret som hänför sig till fiskeövervakning
I rapporterings- och tillståndsregistret ska specificerat enligt fiskefartyg införas uppgifter om
1) fisketillstånd som avses i 10 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,
2) befrielser som avses i 18 §,
3) tillstånd till reparation eller utbyte av VMS-utrustning som beviljats av centrumet för fiskerikontroll i enlighet med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,
4) rapporter av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 18 i kommissionens kontrollförordning och 26 § i denna lag,
5) tillstånd till omlastning som beviljats med stöd av artikel 20 i rådets kontrollförordning,
6) rapporter av fiskefartygets befälhavare om förlorade redskap i enlighet med artikel 48 i
rådets kontrollförordning,
7) rapporter av fiskefartygets befälhavare om segling genom ett område med fiskebegränsning i enlighet med artikel 50 i rådets kontrollförordning,
8) de koordinater för fartygets position som fiskefartygets befälhavare har meddelat enligt
artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,
9) förhandsanmälningar av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 17 i rådets kontrollförordning och 20 a § i denna lag,
10) meddelanden enligt 27 § som lämnats av innehavaren av fiskelicens.
Registeruppgifterna får användas vid planeringen av övervakningen, vid övervakningen, vid
undersökningar och statistikföring samt vid uppgiftsinsamling.
49 §
Överträdelser
Landsbygdsverket påför överträdelseavgift för den som
1) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskefartygs märkning eller handlingar i artikel 6
eller 7 i kommissionens kontrollförordning,
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2) underlåter att iaktta bestämmelserna om båtar som medförs ombord på fiskefartyg, fiskeredskap som används på fiskefartyg och flaggstänger som fästs vid fiskeredskapen i artiklarna
8–16 eller 17 i kommissionens kontrollförordning,
3) underlåter att med iakttagande av bestämmelserna i artikel 20 i kommissionens kontrollförordning försäkra sig om att fartygets satellitföljare är funktionsduglig eller att dess funktion
inte hindras,
4) i strid med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning lämnar hamnen efter störningar
i VMS-utrustningens funktion innan flaggstatens behöriga myndighet har gett sitt tillstånd, avlägsnar VMS-utrustningen utan godkännande av flaggstatens behöriga myndighet eller underlåter att i enlighet med artikel 25.1 i den förordningen meddela fartygets geografiska position
till centrumet för fiskerikontroll,
5) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration i artiklarna 14–16 eller 21–25 i rådets kontrollförordning eller bestämmelserna om fiskeloggbok i artiklarna 12 eller 13 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön eller bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, landning, landningsdeklaration
eller rapport om fiskeansträngning i artiklarna 29–36, 38–42, 44, 47–55 eller 58 i kommissionens kontrollförordning,
6) underlåter att inom föreskriven tid lämna in en rapport som avses i 21–23, 25 eller 26 §
eller lämnar in en bristfällig rapport,
7) underlåter att göra den förhandsanmälan som avses i artikel 17 eller 18 i rådets kontrollförordning, i artikel 11 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön eller i 20 a § i denna
lag, gör en bristfällig anmälan eller låter bli att göra en anmälan inom föreskriven tid,
8) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastning i artikel 20 i rådets kontrollförordning,
9) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeansträngning i artiklarna 26–29 eller 30 i rådets kontrollförordning,
10) i strid med förbudet i artikel 39 i rådets kontrollförordning fiskar med fiskefartyg med
en motor vars maskinstyrka överstiger den som anges i fiskelicensen,
11) i strid med bestämmelsen i artikel 40 i rådets kontrollförordning använder en ny framdrivningsmotor, utbytesframdrivningsmotor eller en framdrivningsmotor som har modifierats
tekniskt, om den berörda medlemsstaten inte har certifierat en sådan motor officiellt,
12) landar fångsten utanför de hamnar eller platser nära kusten som medlemsstaten med stöd
av artikel 43 i rådets kontrollförordning utsett,
13) i strid med bestämmelserna i artikel 44 i rådets kontrollförordning ombord på fiskefartyget förvarar fångster av bottenlevande arter som omfattas av fleråriga planer,
14) förvarar fiskeredskap på fartyget i strid med bestämmelserna i artikel 47 i rådets kontrollförordning,
15) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller utrustning för att bärga förlorade fiskeredskap, bärgning av förlorade fiskeredskap eller förlust av fiskeredskap i artikel 48 i rådets
kontrollförordning,
16) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller fångsternas sammansättning eller anteckning i fiskeloggboken och som avses i artikel 49 i rådets kontrollförordning,
17) underlåter att iaktta den anmälningsskyldighet som anges i artikel 50 i rådets kontrollförordning eller den i samma artikel angivna skyldighet som gäller förvaring av fiskeredskap
eller hastigheten under en genomsegling,
18) underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt artikel 52 i rådets kontrollförordning,
19) fiskar i strid med den realtidsstängning som medlemsstaten infört i enlighet med artikel
53 i rådets kontrollförordning,
20) saluför fångster från fritidsfiske i strid med bestämmelsen i artikel 55.2 i rådets kontrollförordning,
21) underlåter att iaktta bestämmelserna om saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter
i artikel 56 i rådets kontrollförordning,
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22) underlåter att fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 58 i rådets kontrollförordning,
i artikel 67 i kommissionens kontrollförordning eller i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning och som gäller fiskeriprodukternas spårbarhet, informationen till
konsumenterna eller märkningen av förpackningarna,
23) underlåter att registrera sig som förstahandsuppköpare i enlighet med artikel 59 i rådets
kontrollförordning eller 28 § i denna lag,
24) saluför icke-vägd fisk i strid med bestämmelserna i artikel 60 eller 61 i rådets kontrollförordning eller i strid med de bestämmelser om kontroll- eller provtagningsplaner som avses i
de artiklarna,
25) underlåter att iaktta bestämmelserna om vägning i artiklarna 69–72 eller 73 i kommissionens kontrollförordning,
26) underlåter att fylla i och lägga fram avräkningsnotor i enlighet med artiklarna 62, 63 eller 64 i rådets kontrollförordning eller 20 § i denna lag,
27) underlåter att på behörigt sätt fylla i och till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna in
de deklarationer om övertagande som avses i artikel 66 eller 67 i rådets kontrollförordning,
28) underlåter att iaktta bestämmelserna om ifyllande eller inlämnande av transportdokument till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 68 i rådets kontrollförordning,
29) underlåter att fullgöra de skyldigheter som aktören eller fartygets befälhavare har i samband med myndighetsinspektioner enligt artikel 75 i rådets kontrollförordning eller artikel 113
eller 114 i kommissionens kontrollförordning,
30) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastningsförbud i artikel 4.3 eller 4.4 i rådets
IUU-förordning,
31) landar eller omlastar fångsten på någon annan plats än i en hamn eller på en plats nära
kusten som utsetts i enlighet med artikel 5 i rådets IUU-förordning,
32) lämnar in ett förhandsmeddelande enligt artikel 6 i rådets IUU-förordning efter föreskriven tid,
33) anlöper hamnen eller påbörjar landningen av fångsten i strid med det tillstånd att anlöpa
hamn eller det tillstånd till landning som avses i artikel 7 i rådets IUU-förordning,
34) underlåter att till den behöriga myndigheten lämna in en landnings- eller omlastningsdeklaration enligt artikel 8 i rådets IUU-förordning,
35) underlåter att iaktta det verkställighetsbeslut som gäller nödåtgärder eller temporära åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 36 i rådets IUU-förordning,
36) underlåter att iaktta föreskrifterna i det tillstånd att anlöpa hamn som utfärdats med stöd
av artikel 37.5 i rådets IUU-förordning,
37) underlåter att iaktta bestämmelsen om byte av besättning i artikel 37.7 i rådets IUUförordning,
38) underlåter att iaktta bestämmelserna om köpförbud, förbud gällande omflaggning av fiskefartyget till tredjeland, exportförbud, förbud mot handelsarrangemang eller förbud mot gemensamma fiskeinsatser i artiklarna 38.2–38.7 i rådets IUU-förordning,
39) till Europeiska unionens territorium importerar fiskeriprodukter i strid med bestämmelserna om fångstintyg i artikel 12 i rådets IUU-förordning eller de rättsakter och beslut av
Europeiska unionens institutioner som preciserar dessa bestämmelser,
40) fiskar med nät med mindre maskstorlek än vad som bestäms om maskstorleken i nät i artikel 3 i rådets Östersjöförordning eller landar fångsten i strid med bestämmelserna i den artikeln,
41) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeredskapens konstruktion i artikel 5 eller 6 i
rådets Östersjöförordning,
42) underlåter att iaktta bestämmelserna om mått eller nedsänkningstid för nät i artikel 8 i
rådets Östersjöförordning,
43) underlåter att iaktta bestämmelserna om uppnådd fångstprocent i artikel 12 i rådets Östersjöförordning,
44) underlåter att iaktta bestämmelserna om villkoren för användning av redskap eller bevarande av dem färdiga att användas i artikel 13 i rådets Östersjöförordning,
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45) landar osorterade fångster i strid med bestämmelsen i artikel 19 i rådets Östersjöförordning eller den förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat med stöd av 68 a § i
denna lag,
46) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeverksamhet som bedrivs eller fångst som
säljs enbart i syfte att bedriva vetenskaplig forskning i artikel 24 i rådets Östersjöförordning,
47) underlåter att iaktta de närmare bestämmelser om Europeiska unionens bevarandeåtgärder eller fleråriga planer som genom förordning av statsrådet eller jord- och skogsbruksministeriet utfärdats med stöd av 9 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,
48) är befälhavare för ett fiskefartyg i strid med ett beslut enligt 61 § 2 mom. som gäller förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg, eller
49) underlåter att iaktta bestämmelserna om separat förvaring och landning av fångster av
exemplar som är mindre än de minsta referensstorlekarna i artiklarna 49 a eller 49 c i rådets
kontrollförordning.
50 §
Överträdelseavgiftens storlek
Den överträdelseavgift som påförs för överträdelser som avses i 49 § 1, 2, 6, 14–18, 21, 22,
24, 25, 28, 43 och 44 punkten är minst 100 euro. En fysisk person kan påföras högst 5 000
euro och en juridisk person högst 10 000 euro i överträdelseavgift.
Den överträdelseavgift som påförs för andra överträdelser enligt 49 § än de som avses i 1
mom. är minst 300 euro. En fysisk person kan påföras högst 25 000 euro och en juridisk person högst 50 000 euro i överträdelseavgift.
Vid bedömning av överträdelseavgiftens storlek ska överträdelsens art, omfattning, varaktighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av överträdelsen och om gärningen varit
upprepad samt storleken på den vinning som eftersträvats och erhållits genom överträdelsen
beaktas.
51 §
Allvarliga överträdelser
Landsbygdsverket påför påföljdsavgift för en allvarlig överträdelse för den som
1) bedriver IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning,
2) bedriver affärsverksamhet som direkt hänför sig till IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 42.1 b i rådets IUU-förordning,
3) förfalskar handlingar som avses i rådets IUU-förordning eller använder sådana falska eller ogiltiga handlingar på det sätt som avses i artikel 42.1 c i rådets IUU-förordning, eller
4) på det sätt som avses i artikel 90.1 a, b eller c i rådets kontrollförordning underlåter att
översända en landningsdeklaration eller avräkningsnota när fångsten har landats i en hamn i
ett tredjeland, manipulerar motorn på fiskefartyget för att öka motorns effekt eller underlåter
att på fiskefartyget ta ombord och bevara samt landa en fångst.
Om en gärning som avses i artikel 3.1 a–e eller 3.1 i i rådets IUU-förordning eller i artikel
90.1 a, b eller c i rådets kontrollförordning, med beaktande av omständigheterna och följderna
av gärningen är ringa, och om ekonomisk vinning inte är syftet med gärningen, kan Landsbygdsverket besluta att gärningen är en överträdelse och påföra överträdelseavgift i enlighet
med 50 § 2 och 3 mom.
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68 a §
Platser för omlastning och landning av fångsten
Genom förordning av statsrådet anges de hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg från
stater utanför Europeiska unionen och fiskefartyg från Europeiska unionens medlemsstater
kan landa eller lasta om sin fångst i situationer som avses i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets IUU-förordning. I förordningen kan de klockslag anges som ska
iakttas när fångsten landas och lastas om. I bestämmelserna om hamnarna och platserna för
landning och omlastning beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning och
omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt.
I fråga om bestämmelserna om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i
Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner tillämpas 1 mom.
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
—————

Helsingfors den 25 januari 2018
Statsminister

Juha Sipilä

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 6 kap.,
ändras 3, 4, 11, 18, 20–24, 29, 30, 33, 34 och 49–51 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 203/2015 och 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 421/2016, samt
fogas till lagen nya 20 a och 68 a § som följer:
Gällande lag

Förslag
3§

3§

Definitioner i Europeiska unionens lagstiftning

Definitioner i Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med
1) rådets IUU-förordning rådets förordning
(EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett
gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat
och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr
1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om
upphävande av förordningarna (EG) nr
1093/94 och (EG) nr 1447/1999,
2) kommissionens IUU-förordning kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande
av ett gemenskapssystem för att förebygga,
motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,
3) rådets kontrollförordning rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett
kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr
1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och
(EG) nr 1966/2006,

I denna lag avses med
1) rådets IUU-förordning rådets förordning
(EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett
gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat
och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr
1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om
upphävande av förordningarna (EG) nr
1093/94 och (EG) nr 1447/1999,
2) kommissionens IUU-förordning kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande
av ett gemenskapssystem för att förebygga,
motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,
3) rådets kontrollförordning rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett
kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr
1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och
(EG) nr 1966/2006,
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Gällande lag

Förslag

4)
kommissionens
kontrollförordning
kommissionens
genomförandeförordning
(EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009
om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna
i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,
5) rådets Östersjöförordning rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av
fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av
förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98,
6) rådets torskförordning rådets förordning
(EG) nr 1098/2007 om upprättande av en
flerårig plan för torskbestånden i Östersjön
och det fiske som utnyttjar de bestånden, om
ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och
upphävande av förordning (EG) nr 779/97,

4)
kommissionens
kontrollförordning
kommissionens
genomförandeförordning
(EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009
om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna
i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,
5) rådets Östersjöförordning rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av
fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av
förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98,
6) förordningen om en flerårig plan för Östersjön Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av
en flerårig plan för bestånden av torsk,
sill/strömming och skarpsill i Östersjön och
det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005
och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 1098/2007,
7) förordningen om insamling av data inom
fiskerisektorn Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008,
8) Europaparlamentets och rådets marknadsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den
gemensamma marknadsordningen för fiskerioch vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och
(EG) nr 1224/2009 och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 104/2000,

7) rådets förordning om insamling av uppgifter inom fiskerisektorn rådets förordning
(EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och
utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn
och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken,
8) Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1380/2013 om den gemensamma
fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr
1224/2009 och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr
639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG,
9) Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens
östra del Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av
statistikuppgifter om nominell fångst från
medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del.

9) Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens
östra del Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av
statistikuppgifter om nominell fångst från
medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del.
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Gällande lag

Förslag
4§

4§

Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet kontrollerar, styr och koordinerar övervakningen av
iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och svarar för de uppgifter som avses i
artikel 5.5 i rådets kontrollförordning. Jordoch skogsbruksministeriet svarar för det ömsesidiga bistånd som avses i rådets IUUförordning och i kommissionens IUUförordning samt i rådets kontrollförordning
och kommissionens kontrollförordning tillsammans med de övriga medlemsstaterna i
unionen, tredjeländer, kommissionen och organ utsedda av kommissionen.

Jord- och skogsbruksministeriet har oberoende av sekretessbestämmelserna för den
övervakning som avses i 1 mom. rätt att av
myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för övervakningen och genomföra
kontroller av myndigheternas verksamhet.
Bestämmelser om överföring till en närings-, trafik- och miljöcentral av styrningsoch koordineringsuppgifter som hänför sig
till övervakningen av iakttagandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Jord- och skogsbruksministeriet kontrollerar, styr och koordinerar övervakningen av
iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och svarar för de uppgifter som avses i
artikel 5.5 i rådets kontrollförordning. Jordoch skogsbruksministeriet svarar för det ömsesidiga bistånd som avses i rådets IUUförordning och i kommissionens IUUförordning samt i rådets kontrollförordning
och kommissionens kontrollförordning tillsammans med de övriga medlemsstaterna i
unionen, tredjeländer, kommissionen och organ utsedda av kommissionen.
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
den kontrollstrategi samt de kontrollplaner
och kontrollprogram som ska användas vid
övervakningen av iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
Jord- och skogsbruksministeriet har oberoende av sekretessbestämmelserna för den
övervakning som avses i 1 mom. rätt att av
myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för övervakningen och genomföra
kontroller av myndigheternas verksamhet.
Bestämmelser om överföring till en närings-, trafik- och miljöcentral av styrningsoch koordineringsuppgifter som hänför sig
till övervakningen av iakttagandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §

11 §

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter

Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat
dröjsmål till Landsbygdsverket anmäla sådana misstänkta överträdelser och misstänkta
allvarliga överträdelser som tjänstemännen
vid myndigheten observerat eller som tillsynsmyndigheten på något annat sätt har fått
kännedom om. I beslut som gäller myndighetens anmälan får ändring inte sökas genom
besvär. Bestämmelser om det närmare innehållet i anmälan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat
dröjsmål till Landsbygdsverket anmäla sådana misstänkta överträdelser och misstänkta
allvarliga överträdelser som tjänstemännen
vid myndigheten observerat eller som tillsynsmyndigheten på något annat sätt har fått
kännedom om. Tillsynsmyndigheten ska utan
obefogat dröjsmål informera den aktör som
misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen. I beslut som gäller myndighetens
anmälan får ändring inte sökas genom be-
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Gällande lag

Förslag

Utöver bestämmelserna i denna lag om
uppgifterna och befogenheterna för de tillsynsmyndigheter och tjänstemän som utövar
tillsyn och som avses i 5–8 § finns det bestämmelser om uppgifterna och befogenheterna för dem som utövar tillsyn i artikel 74 i
rådets kontrollförordning, i artiklarna 97–113
i kommissionens kontrollförordning och i artiklarna 9–17 i rådets IUU-förordning.

svär. Bestämmelser om det närmare innehållet i anmälan och om förfarandet vid anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Utöver bestämmelserna i denna lag om
uppgifterna och befogenheterna för de tillsynsmyndigheter och tjänstemän som utövar
tillsyn och som avses i 5–8 § finns det bestämmelser om uppgifterna och befogenheterna för dem som utövar tillsyn i artikel 74 i
rådets kontrollförordning, i artiklarna 97–113
i kommissionens kontrollförordning och i artiklarna 9–17 i rådets IUU-förordning.

18 §

18 §

Befrielse från vissa skyldigheter

Befrielse från vissa skyldigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar
på ansökan av den som innehar fiskelicens
befrielse från skyldigheten att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem eller
att förse fartyget med utrustning som gör det
möjligt att ta tillvara försvunna fiskeredskap.
Befrielse beviljas ett sådant fiskefartyg med
en total längd på minst 12 meter men högst
15 meter som seglar under finsk flagg och
som bedriver sin verksamhet enbart inom
Finlands territorialvatten eller som aldrig tillbringar mer än 24 timmar ute till havs från
den tidpunkt då fartyget lämnar hamnen till
den tidpunkt då det återvänder.
Befrielsen gäller tills vidare. Närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar befrielsen,
om det inte längre finns grunder för att bevilja befrielse. En innehavare av fiskelicens
är skyldig att omedelbart underrätta närings-,
trafik- och miljöcentralen, om fiskefartygets
fiskeområde eller fisketid ändras på ett sådant sätt att befrielsen ska återkallas.

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar
på ansökan av den som innehar fiskelicens
befrielse från skyldigheten att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem eller
att förse fartyget med utrustning som gör det
möjligt att ta tillvara försvunna fiskeredskap.
Befrielse beviljas ett sådant fiskefartyg med
en total längd på minst 12 meter men högst
15 meter som seglar under finsk flagg och
som bedriver sin verksamhet enbart inom
Finlands territorialvatten eller som aldrig tillbringar mer än 24 timmar ute till havs från
den tidpunkt då fartyget lämnar hamnen till
den tidpunkt då det återvänder.
Närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar utan dröjsmål befrielsen, om det inte
längre finns grunder för att bevilja befrielse.
En innehavare av fiskelicens är skyldig att i
god tid på förhand underrätta närings-, trafikoch miljöcentralen, om fiskefartygets fiskeområde eller fisketid ändras på ett sådant sätt
att befrielsen ska återkallas.

20 §

20 §

Myndighet som tar emot rapporter och beräkning av tidsfristen

Myndighet som tar emot rapporter och beräkning av tidsfristen

I Finland ska den fiskeloggbok som avses i
I Finland ska den fiskeloggbok som avses i
artiklarna 14 och 15 i rådets kontrollförord- artiklarna 14 och 15 i rådets kontrollförordning ges in till närings-, trafik- och miljöcen- ning ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen och likaså förhandsanmälan enligt ar- tralen och likaså omlastningsdeklaration en-
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Gällande lag

Förslag

tikel 17, omlastningsdeklaration enligt artiklarna 21 och 22, landningsdeklaration enligt
artiklarna 23 och 24, rapport om fiskeansträngningen enligt artikel 28, avräkningsnota enligt artiklarna 62–64, deklaration om
övertagande enligt artiklarna 66 och 67 och
transportdokument enligt artikel 68.

ligt artiklarna 21 och 22, landningsdeklaration enligt artiklarna 23 och 24, rapport om
fiskeansträngningen enligt artikel 28, avräkningsnota enligt artiklarna 62–64, deklaration
om övertagande enligt artiklarna 66 och 67
och transportdokument enligt artikel 68.
Förhandsanmälan enligt artikel 17 i rådets
kontrollförordning och förhandsanmälan vid
laxfiske enligt 20 a § i denna lag lämnas till
centrumet för fiskerikontroll.
Rapporter som avses i 1 mom. samt i
21–23 § har lämnats in inom föreskriven tid,
om rapporten innan tidsfristen går ut har
kommit in till den myndighet som avses i 1
mom. En rapport i pappersform anses ha
kommit in inom föreskriven tid också om det
av poststämpeln på det kuvert som innehåller
rapporten framgår att kuvertet har stämplats
på posten innan tidsfristen gick ut eller att det
innan tidsfristen gick ut har getts till den
tjänsteman som utövar tillsyn.

Rapporter som avses i 1 mom. samt i
21–23 § har lämnats in inom föreskriven tid,
om rapporten innan tidsfristen går ut har
kommit in till närings-, trafik- och miljöcentralen. En rapport i pappersform anses ha
kommit in till närings-, trafik- och miljöcentralen inom föreskriven tid också om det av
poststämpeln på det kuvert som innehåller
rapporten framgår att kuvertet har stämplats
på posten innan tidsfristen gick ut eller att det
innan tidsfristen gick ut har getts till den
tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som utövar tillsyn.

Närmare bestämmelser om de uppgifter
som avses i 1 mom. och om förfarandet vid
rapportering får utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.
20 a §
Förhandsanmälan vid laxfiske
Vid laxfiske mellan den 16 april och den 31
augusti ska fartygsbefälhavaren göra en förhandsanmälan om fartygets anlöpningstidpunkt och anlöpningsplats samt om det fartyg
som används vid fisket minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen eller landningsplatsen. Centrumet för fiskerikontroll
kan ge tillstånd till tidigare anlöpning. Anlöpningen ska ske inom 60 minuter från och
med den anmälda tidpunkten. Anlöpningen
får ske vid en senare tidpunkt endast av särskilt vägande skäl.
Närmare bestämmelser om innehållet i den
förhandsanmälan som avses i 1 mom. och om
förfarandet vid anmälan får utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
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Gällande lag

Förslag
21 §

21 §

Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i
fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en
längd på mindre än tio meter

Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i
fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en
längd på mindre än tio meter

Befälhavaren på ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter ska inom 48
timmar från det att landningen avslutades, till
närings-, trafik- och miljöcentralen rapportera laxfångster enligt antal och kilogram
samt fångster av övriga fiskarter som ingår i
fiskekvotssystemet enligt kilogram.

Befälhavaren på ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av
befälhavaren befullmäktigad person ska
inom 48 timmar från det att landningen avslutades, till närings-, trafik- och miljöcentralen rapportera laxfångster enligt antal och
kilogram samt fångster av övriga fiskarter
som ingår i fiskekvotssystemet enligt kilogram.
Av rapporten ska framgå personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret för fiskefartygets i artikel 6 i rådets kontrollförordning avsedda fiskelicensinnehavare samt följande:

Av rapporten ska framgå personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret för den som innehar den i artikel 6 i rådets kontrollförordning avsedda fiskelicensen
för fiskefartyget (fiskelicensinnehavare) samt
följande:
1) vem fångsten har sålts eller ska säljas
till, om man har kännedom om detta samt
identifikationskoden (FAO-kod) för den
fiskart som den sålda fångsten bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning
om statistik över fiske i Nordatlantens östra
del, samt kvantiteten,
2) kvantiteten av den fångst som sålts direkt till konsumenterna och av den som tagits
för eget bruk samt identifikationskoden för
fiskarten (FAO-kod),
3) identifikationskoden för fiskarten (FAOkod) och kvantiteten i fråga om den fångst
som kastats överbord och släppts fri,
4) registerbeteckningen för det fiskefartyg
som har tagit fångsterna,
5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,
6) använda fiskeredskap,
7) fångstområde och fångsttid,
8) fångstens landningsplats och landningstid,
9) uppgifter om oavsiktliga bifångster,
10) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.
Om kvantiteten av en strömmings- eller
vassbuksfångst under en fiskeresa underskrider 50 kilogram, kan strömmings- eller vassbuksfångsten med avvikelse från det som fö-

1) vem fångsten har sålts eller ska säljas
till, om man har kännedom om detta samt
identifikationskoden (FAO-kod) för den
fiskart som den sålda fångsten bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning
om statistik över fiske i Nordatlantens östra
del, samt kvantiteten,
2) kvantiteten av den fångst som sålts direkt till konsumenterna och av den som tagits
för eget bruk samt identifikationskoden för
fiskarten (FAO-kod),
3) identifikationskoden för fiskarten (FAOkod) och kvantiteten i fråga om den fångst
som kastats överbord och släppts fri,
4) registerbeteckningen för det fiskefartyg
som har tagit fångsterna,
5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,
6) använda fiskeredskap,
7) fångstområde och fångsttid,
8) fångstens landningsplats och landningstid,
9) uppgifter om oavsiktliga bifångster,
10) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.
Om kvantiteten av en strömmings- eller
vassbuksfångst under en fiskeresa underskrider 50 kilogram, kan strömmings- eller vassbuksfångsten med avvikelse från det som fö-
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reskrivs ovan rapporteras genom en rapport
enligt 22 §. Närmare bestämmelser om de
uppgifter som avses i 1 mom. får utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

reskrivs ovan rapporteras genom en rapport
enligt 22 §. Närmare bestämmelser om de
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om
förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 §

22 §

Fångstdeklarationer för andra fiskarter än
sådana som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter

Fångstdeklarationer för andra fiskarter än
sådana som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefar-tyg med en längd på mindre än tio meter

En innehavare av fiskelicens för ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio
meter eller en fartygsbefälhavare som licensinnehavaren bemyndigat ska åtminstone för
varje kalendermånad före den 20 i den följande kalendermånaden, till närings-, trafikoch miljöcentralen ge en fångstdeklaration
för alla andra fångster på fiskefartyget än de
som i enlighet med 21 § ska rapporteras.
Av fångstdeklarationen ska framgå
1) identifikationskoden (FAO-kod) för den
fiskart som den fångst som har landats bestod
av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I
till Europaparlamentets och rådets förordning
om statistik över fiske i Nordatlantens östra
del, samt kvantiteten i kilogram,
2) namn och kontaktuppgifter för de aktörer som fångsten har sålts till under den tid
som avses i deklarationen,
3) identifikationskoden (FAO-kod) för den
fiskart som den fångst som kastats överbord
och släppts fri bestod av samt kvantiteten i
kilogram,
4) registerbeteckning för det fiskefartyg
som har tagit fångsterna,
5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,
6) använda fiskeredskap,
7) fångstområde eller fångstområden,
8) antalet fångstdagar,
9) den huvudsakliga landningsplatsen för
fångsten,
10) uppgifter om oavsiktliga bifångster,
11) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.
Närmare bestämmelser om de uppgifter
som avses i 2 mom. får utfärdas genom för-

Befälhavaren för ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av
befälhavaren befullmäktigad person ska åtminstone för varje kalendermånad före den
20 i den följande kalendermånaden, till närings-, trafik- och miljöcentralen ge en
fångstdeklaration för alla andra fångster på
fiskefartyget än de som i enlighet med 21 §
ska rapporteras.
Av fångstdeklarationen ska framgå
1) identifikationskoden (FAO-kod) för den
fiskart som den fångst som har landats bestod
av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I
till Europaparlamentets och rådets förordning
om statistik över fiske i Nordatlantens östra
del, samt kvantiteten i kilogram,
2) namn och kontaktuppgifter för de aktörer som fångsten har sålts till under den tid
som avses i deklarationen,
3) identifikationskoden (FAO-kod) för den
fiskart som den fångst som kastats överbord
och släppts fri bestod av samt kvantiteten i
kilogram,
4) registerbeteckningen för det fiskefartyg
som har tagit fångsterna,
5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,
6) använda fiskeredskap,
7) fångstområde eller fångstområden,
8) antalet fångstdagar,
9) den huvudsakliga landningsplatsen för
fångsten,
10) uppgifter om oavsiktliga bifångster,
11) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.
Närmare bestämmelser om de uppgifter
som avses i 1 och 2 mom. och om förfaran-
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ordning av jord- och skogsbruksministeriet.

det vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

23 §

23 §

Anmälan av fångst som fiskats från isen

Anmälan om fångst som fiskats utan fartyg

Fångster som fiskats från isen utan fiskefartyg rapporteras i en fångstdeklaration enligt 22 § genom att de uppgifter som avses i 2
mom. 1–3 och 6–11 punkten i den paragrafen
lämnas in. I stället för de uppgifter som gäller
fiskefartygets befälhavare meddelas personuppgifterna för den person som fått fångsten.
Fångstdeklarationen ska lämnas av den
person som fått fångsten och av den ska
framgå att fångsten har fiskats från isen.
Närmare bestämmelser om uppgifterna i
fångstdeklarationen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Fångster som fiskats utan fartyg rapporteras i en fångstdeklaration enligt 22 § genom
att de uppgifter som avses i 2 mom. 1–3 och
6–11 punkten i den paragrafen lämnas in. I
stället för de uppgifter som gäller fiskefartygets befälhavare meddelas personuppgifterna
för den person som fått fångsten.
Fångstdeklarationen ska lämnas av den
person som fått fångsten eller av en av denne
befullmäktigad person och av den ska framgå
att fångsten har fiskats utan fartyg. Närmare
bestämmelser om uppgifterna i fångstdeklarationen och om förfarandet vid rapportering
får utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

24 §

24 §

Vägning av fångsten

Vägning av fångsten

Om fångsten inte vägs i enlighet med artikel 60.2 i rådets kontrollförordning när den
lossas och flyttas i land, ska fångsten vägas
inom 48 timmar från det att flyttningen av
fångsten i land upphörde. Innan fångsten
säljs svarar fiskelicensinnehavaren för att
vägningen görs vid rätt tidpunkt och köparen
efter det att fångsten sålts.

Om fångsten inte vägs i enlighet med artikel 60.2 i rådets kontrollförordning när den
flyttas i land, ska fångsten vägas inom 48
timmar från det att fartyget anlöpte hamnen.
Innan fångsten säljs svarar fiskelicensinnehavaren för att vägningen görs vid rätt tidpunkt och köparen efter det att fångsten sålts.

29 §

29 §

Datasystemet

Datasystemet

Datasystemet för övervakning utgörs av register enligt 30–36 §, av överträdelseregistret
enligt 8 kap. och av fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och
vattenbruksfartyg som används till havs.

Datasystemet för övervakning utgörs av register enligt 30–36 §, av överträdelseregistret
enligt 64 §, av fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs och av
fiskefartygsregistret för insjövatten samt registret över överlåtbara nyttjanderätter och
aktörsspecifika fiskekvoter enligt lagen om
det nationella genomförandet av Europeiska
unionens
gemensamma
fiskeripolitik
(1048/2016).
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30 §

30 §

Fångstregistret

Fångstregistret

I fångstregistret införs de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15, 21–25 och 28 i rådets kontrollförordning samt de uppgifter
som finns i de rapporter och deklarationer
som avses i 20–22 § specificerade enligt fartyg. Uppgifterna i de deklarationer som avses
i 23 § införs i registret specificerade enligt
aktör.
Uppgifterna i fångstregistret används för
uppföljning av hur kvoterna används och för
övervakningen av att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas. Naturresursinstitutet
använder de uppgifter som har införts i
fångstregistret för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter
som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i rådets förordning om
insamling av uppgifter inom fiskerisektorn
och i Europeiska kommissionens beslut om
ett flerårigt gemenskapsprogram för insamling av uppgifter.

I fångstregistret införs de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15, 21–25 och 28 i rådets kontrollförordning samt de uppgifter
som finns i de rapporter och deklarationer
som avses i 20–22 § i denna lag specificerade enligt fartyg. Uppgifterna i de deklarationer som avses i 23 § införs i registret specificerade enligt aktör.
Uppgifterna i fångstregistret används för
uppföljning av hur kvoterna används och för
övervakningen av att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas. Naturresursinstitutet
använder de uppgifter som har införts i
fångstregistret för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter
som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn.

33 §

33 §

Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet

Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet

I det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet införs uppgifter om i fiskefartygsregistret införda och med satellitföljare försedda fiskefartygs rörelser uttryckt i längdoch breddgrader. Uppgifter om identifikationsuppgifter och rörelser för andra länders
fiskefartyg som är utrustade med satellitföljare införs i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet när de under gemensamma
övervakningskampanjer rör sig på Östersjön
och alltid när de rör sig på havsområden som
övervakas av Finland.
Tillsynsmyndigheterna använder fiskefartygens identifikationsuppgifter och uppgifter
om fartygens rörelser vid fiskeövervakningen
och övervakningen av havsområdena samt
vid undersökningen av observerade avvikelser och gärningar som riktar sig mot den gemensamma fiskeripolitiken. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i

I det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet införs uppgifter om i fiskefartygsregistret införda och med satellitföljare försedda fiskefartygs rörelser uttryckt i längdoch breddgrader. Uppgifter om identifikationsuppgifter och rörelser för andra länders
fiskefartyg som är utrustade med satellitföljare införs i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet när de under gemensamma
övervakningskampanjer rör sig på Östersjön
och alltid när de rör sig på havsområden som
övervakas av Finland.
Tillsynsmyndigheterna använder fiskefartygens identifikationsuppgifter och uppgifter
om fartygens rörelser vid fiskeövervakningen
och övervakningen av havsområdena samt
vid undersökningen av observerade avvikelser och gärningar som riktar sig mot den gemensamma fiskeripolitiken. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i
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det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet för fiskeriekonomisk forskning och
för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och
som avses i rådets förordning om insamling
av uppgifter inom fiskerisektorn och i Europeiska kommissionens beslut om ett flerårigt
gemenskapsprogram för insamling av uppgifter.

det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet för fiskeriekonomisk forskning och
för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och
som avses i förordningen om insamling av
data inom fiskerisektorn.

34 §

34 §

Rapporterings- och tillståndsregistret som
hänför sig till fiskeövervakning

Rapporterings- och tillståndsregistret som
hänför sig till fiskeövervakning

I rapporterings- och tillståndsregistret ska
I rapporterings- och tillståndsregistret ska
specificerat enligt fiskefartyg införas uppgif- specificerat enligt fiskefartyg införas uppgifter om
ter om
1) fisketillstånd som avses i 6 kap.,
1) fisketillstånd som avses i 10 § i lagen
om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,
2) befrielser som avses i 18 §,
2) befrielser som avses i 18 §,
3) tillstånd till reparation eller utbyte av
3) tillstånd till reparation eller utbyte av
VMS-utrustning som beviljats av centrumet VMS-utrustning som beviljats av centrumet
för fiskerikontroll i enlighet med artikel 25 i för fiskerikontroll i enlighet med artikel 25 i
kommissionens kontrollförordning,
kommissionens kontrollförordning,
4) rapporter av fiskefartygets befälhavare i
4) rapporter av fiskefartygets befälhavare i
enlighet med artikel 18 i kommissionens enlighet med artikel 18 i kommissionens
kontrollförordning och 26 § i denna lag,
kon-trollförordning och 26 § i denna lag,
5) tillstånd till omlastning som beviljats
5) tillstånd till omlastning som beviljats
med stöd av artikel 20 i rådets kontrollför- med stöd av artikel 20 i rådets kontrollförordning,
ordning,
6) rapporter av fiskefartygets befälhavare
6) rapporter av fiskefartygets befälhavare
om förlorade redskap i enlighet med artikel om förlorade redskap i enlighet med artikel
48 i rådets kontrollförordning,
48 i rådets kontrollförordning,
7) rapporter av fiskefartygets befälhavare
7) rapporter av fiskefartygets befälhavare
om segling genom ett område med fiskebe- om segling genom ett område med fiskebegränsning i enlighet med artikel 50 i rådets gränsning i enlighet med artikel 50 i rådets
kontrollförordning,
kontrollförordning,
8) de koordinater för fartygets position som
8) de koordinater för fartygets position som
fiskefartygets befälhavare har meddelat en- fiskefartygets befälhavare har meddelat enligt artikel 25 i kommissionens kontrollför- ligt artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,
ordning,
9) förhandsanmälningar av fiskefartygets
9) förhandsanmälningar av fiskefartygets
befälhavare i enlighet med artikel 17 i rådets befälhavare i enlighet med artikel 17 i rådets
kontrollförordning,
kontrollförordning och 20 a § i denna lag,
10) meddelanden enligt 27 § som lämnats
10) meddelanden enligt 27 § som lämnats
av innehavaren av fiskelicens.
av innehavaren av fiskelicens.
Registeruppgifterna används vid planeringRegisteruppgifterna får användas vid plaen av övervakningen, vid övervakningen, vid neringen av övervakningen, vid övervakundersökningar och statistikföring samt vid ningen, vid undersökningar och statistikfö-
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uppgiftsinsamling.

ring samt vid uppgiftsinsamling.
6 kap

6 kap

Fiskereglering

Fiskereglering

47 §

(upphävs)

Platser för omlastning och landning av
fångsten
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
genom sitt beslut de hamnar och platser nära
kusten där fiskefartyg från stater utanför
Europeiska unionen och fiskefartyg från
Europeiska unionens medlemsstater kan
landa eller lasta om sin fångst i situationer
som avses i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets IUUförordning. I beslutet kan de klockslag fastställas som ska iakttas när fångsten landas
och lastas om. När hamnarna och platserna
för landning och omlastning bestäms beaktas
det totala antalet tillåtna hamnar och platser
för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och
omlastningen kan övervakas på behörigt sätt.
När beslut fattas om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i
Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner
tillämpas 1 mom.
48 §
Nationella kontrollprogram, provtagningsplaner och kontrollplaner
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
det kontrollprogram som avses i artikel 46
och bilaga I till rådets kontrollförordning
samt den provtagningsplan som avses i artikel 55 och som gäller fritidsfiske. Ministeriet
fastställer även den kontrollplan, det kontrollprogram och den provtagningsplan som
avses i artiklarna 60 och 61 i rådets kontrollförordning och som hänför sig till vägning av
fiskeriprodukter.
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49 §

49 §

Överträdelser

Överträdelser

Landsbygdsverket påför överträdelseavgift
för den som
1) underlåter att iaktta bestämmelserna om
fiskefartygs märkning och handlingar i artikel 6 eller 7 i kommissionens kontrollförordning,
2) underlåter att iaktta bestämmelserna om
båtar som medförs ombord på fiskefartyg,
fiskeredskap som används på fiskefartyg och
flaggstänger som fästs vid fiskeredskapen i
artiklarna 8–17 i kommissionens kontrollförordning,
3) underlåter att med iakttagande av bestämmelserna i artikel 20 i kommissionens
kontrollförordning försäkra sig om att fartygets satellitföljare är funktionsduglig eller att
dess funktion inte hindras,
4) i strid med artikel 25 i kommissionens
kontrollförordning lämnar hamnen efter störningar i VMS-utrustningens funktion innan
flaggstatens behöriga myndighet har gett sitt
tillstånd, avlägsnar VMS-utrustningen utan
godkännande av flaggstatens behöriga myndighet eller underlåter att i enlighet med artikel 25.1 i den förordningen meddela fartygets
geografiska position till centrumet för fiskerikontroll,
5) underlåter att iaktta bestämmelserna om
fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller
landningsdeklaration i artiklarna 14–16 eller
21–25 i rådets kontrollförordning eller bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, landning, landningsdeklaration eller rapport om fiskeansträngning i artiklarna 29–36, 38–42, 44, 47–55 och 58 i
kommissionens kontrollförordning,

Landsbygdsverket påför överträdelseavgift
för den som
1) underlåter att iaktta bestämmelserna om
fiskefartygs märkning eller handlingar i artikel 6 eller 7 i kommissionens kontrollförordning,
2) underlåter att iaktta bestämmelserna om
båtar som medförs ombord på fiskefartyg,
fiskeredskap som används på fiskefartyg och
flaggstänger som fästs vid fiskeredskapen i
artiklarna 8–16 eller 17 i kommissionens
kontrollförordning,
3) underlåter att med iakttagande av bestämmelserna i artikel 20 i kommissionens
kontrollförordning försäkra sig om att fartygets satellitföljare är funktionsduglig eller att
dess funktion inte hindras,
4) i strid med artikel 25 i kommissionens
kontrollförordning lämnar hamnen efter störningar i VMS-utrustningens funktion innan
flaggstatens behöriga myndighet har gett sitt
tillstånd, avlägsnar VMS-utrustningen utan
godkännande av flaggstatens behöriga myndighet eller underlåter att i enlighet med artikel 25.1 i den förordningen meddela fartygets
geografiska position till centrumet för fiskerikontroll,
5) underlåter att iaktta bestämmelserna om
fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller
landningsdeklaration i artiklarna 14–16 eller
21–25 i rådets kontrollförordning eller bestämmelserna om fiskeloggbok i artiklarna
12 eller 13 i förordningen om en flerårig
plan för Östersjön eller bestämmelserna om
fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, landning, landningsdeklaration eller rapport om
fiskeansträngning i artiklarna 29–36, 38–42,
44, 47–55 eller 58 i kommissionens kontrollförordning,
6) underlåter att inom föreskriven tid lämna
in en rapport som avses i 21–23, 25 eller 26 §
eller lämnar in en bristfällig rapport,
7) underlåter att göra den förhandsanmälan
som avses i artikel 17 eller 18 i rådets kontrollförordning, i artikel 11 i förordningen
om en flerårig plan för Östersjön eller i
20 a § i denna lag, gör en bristfällig anmälan

6) underlåter att inom föreskriven tid lämna
in en rapport som avses i 21–23, 25 och 26 §
eller lämnar in en bristfällig rapport,
7) underlåter att göra den förhandsanmälan
som avses i artikel 17 eller 18 i rådets kontrollförordning, gör en bristfällig anmälan eller låter bli att göra en anmälan inom föreskriven tid,
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8) underlåter att iaktta bestämmelserna om
omlastning i artikel 20 i rådets kontrollförordning,
9) underlåter att iaktta bestämmelserna om
fiskeansträngning i artiklarna 26–30 i rådets
kontrollförordning,
10) i strid med förbudet i artikel 39 i rådets
kontrollförordning fiskar med fiskefartyg
med en motor vars maskinstyrka överstiger
den som anges i fiskelicensen,
11) i strid med bestämmelsen i artikel 40 i
rådets kontrollförordning använder en ny
framdrivningsmotor, utbytesframdrivningsmotor eller en framdrivningsmotor som har
modifierats tekniskt, om den berörda medlemsstaten inte har certifierat en sådan motor
officiellt,
12) landar fångsten utanför de hamnar eller
platser nära kusten som medlemsstaten med
stöd av artikel 43 i rådets kontrollförordning
utsett,
13) i strid med bestämmelserna i artikel 44
i rådets kontrollförordning ombord på fiskefartyget förvarar fångster av bottenlevande
arter som omfattas av fleråriga planer,
14) förvarar fiskeredskap på fartyget i strid
med bestämmelserna i artikel 47 i rådets kontrollförordning,
15) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som gäller utrustning för att bärga förlorade
fiskeredskap, bärgning av förlorade fiskeredskap och förlust av fiskeredskap i artikel 48 i
rådets kontrollförordning,
16) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som gäller fångsternas sammansättning eller
anteckning i fiskeloggboken och som avses i
artikel 49 i rådets kontrollförordning,
17) underlåter att iaktta den anmälningsskyldighet som anges i artikel 50 i rådets
kontrollförordning eller den i samma artikel
angivna skyldighet som gäller förvaring av
fiskeredskap eller hastigheten under en genomsegling,
18) underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt artikel 52 i rådets kontrollförordning,
19) fiskar i strid med den realtidsstängning
som medlemsstaten infört i enlighet med artikel 53 i rådets kontrollförordning,

eller låter bli att göra en anmälan inom föreskriven tid,
8) underlåter att iaktta bestämmelserna om
omlastning i artikel 20 i rådets kontrollförordning,
9) underlåter att iaktta bestämmelserna om
fiskeansträngning i artiklarna 26–29 eller 30
i rådets kontrollförordning,
10) i strid med förbudet i artikel 39 i rådets
kontrollförordning fiskar med fiskefartyg
med en motor vars maskinstyrka överstiger
den som anges i fiskelicensen,
11) i strid med bestämmelsen i artikel 40 i
rådets kontrollförordning använder en ny
fram-drivningsmotor, utbytesframdrivningsmotor eller en framdrivningsmotor som har
modifierats tekniskt, om den berörda medlemsstaten inte har certifierat en sådan motor
officiellt,
12) landar fångsten utanför de hamnar eller
platser nära kusten som medlemsstaten med
stöd av artikel 43 i rådets kontrollförordning
utsett,
13) i strid med bestämmelserna i artikel 44
i rådets kontrollförordning ombord på fiskefartyget förvarar fångster av bottenlevande
arter som omfattas av fleråriga planer,
14) förvarar fiskeredskap på fartyget i strid
med bestämmelserna i artikel 47 i rådets kontrollförordning,
15) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som gäller utrustning för att bärga förlorade
fiskeredskap, bärgning av förlorade fiskeredskap eller förlust av fiskeredskap i artikel 48
i rådets kontrollförordning,
16) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som gäller fångsternas sammansättning eller
anteckning i fiskeloggboken och som avses i
artikel 49 i rådets kontrollförordning,
17) underlåter att iaktta den anmälningsskyldighet som anges i artikel 50 i rådets
kontrollförordning eller den i samma artikel
angivna skyldighet som gäller förvaring av
fiskeredskap eller hastigheten under en genomsegling,
18) underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt artikel 52 i rådets kontrollförordning,
19) fiskar i strid med den realtidsstängning
som medlemsstaten infört i enlighet med artikel 53 i rådets kontrollförordning,
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20) saluför fångster från fritidsfiske i strid
med bestämmelsen i artikel 55.2 i rådets kontrollförordning,
21) underlåter att dela upp alla fiskeri- och
vattenbruksprodukter i partier före den första
försäljningen enligt artikel 56 i rådets
kontrolförordning,
22) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som avses i artikel 58 i rådets kontrollförordning eller i artiklarna 66–68 i kommissionens
kontrollförordning och som gäller fiskeriprodukternas spårbarhet, informationen till konsumenterna eller märkningen av förpackningarna,

20) saluför fångster från fritidsfiske i strid
med bestämmelsen i artikel 55.2 i rådets kontrollförordning,
21) underlåter att iaktta bestämmelserna
om saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter i artikel 56 i rådets kontrollförordning,
22) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som avses i artikel 58 i rådets kontrollförordning, i artikel 67 i kommissionens kontrollförordning eller i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning och
som gäller fiskeriprodukternas spårbarhet, informationen till konsumenterna eller märkningen av förpackningarna
23) underlåter att registrera sig som förstahandsuppköpare i enlighet med artikel 59 i
rådets kontrollförordning eller 28 § i denna
lag,
24) saluför icke-vägd fisk i strid med bestämmelserna i artikel 60 eller 61 i rådets
kontrollförordning eller i strid med de bestämmelser om kontroll- eller provtagningsplaner som avses i de artiklarna,
25) underlåter att iaktta bestämmelserna
om vägning i artiklarna 69–72 eller 73 i
kommissionens kontrollförordning,
26) underlåter att fylla i och lägga fram avräkningsnotor i enlighet med artiklarna 62,
63 eller 64 i rådets kontrollförordning eller
20 § i denna lag,
27) underlåter att på behörigt sätt fylla i
och till närings-, trafik- och miljöcentralen
lämna in de deklarationer om övertagande
som avses i artikel 66 eller 67 i rådets kontrollförordning,
28) underlåter att iaktta bestämmelserna
om ifyllande eller inlämnande av transportdokument till den behöriga myndigheten i
enlighet med artikel 68 i rådets kontrollförordning,
29) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som aktören eller fartygets befälhavare har i
samband med myndighetsinspektioner enligt
artikel 75 i rådets kontrollförordning eller artikel 113 eller 114 i kommissionens kontrollförordning,
30) underlåter att iaktta bestämmelserna
om omlastningsförbud i artikel 4.3 eller 4.4 i
rådets IUU-förordning,
31) landar eller omlastar fångsten på någon

23) underlåter att registrera sig som förstahandsuppköpare i enlighet med artikel 59 i
rådets kontrollförordning och 28 § i denna
lag,
24) saluför icke-vägd fisk i strid med bestämmelserna i artikel 60 eller 61 i rådets
kontrollförordning eller i strid med de bestämmelser om kontroll- eller provtagningsplaner som avses i de artiklarna,
25) underlåter att iaktta bestämmelserna
om vägning i artiklarna 69–73 i kommissionens kontrollförordning,
26) underlåter att fylla i och lägga fram avräkningsnotor i enlighet med artiklarna 62–
64 i rådets kontrollförordning eller 20 § i
denna lag,
27) underlåter att på behörigt sätt fylla i
och till närings-, trafik- och miljöcentralen
lämna in de deklarationer om övertagande
som avses i artikel 66 eller 67 i rådets kontrollförordning,
28) underlåter att iaktta bestämmelserna
om ifyllande och inlämnande av transportdokument till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 68 i rådets kontrollförordning,
29) underlåter att fullgöra de skyldigheter
som aktören eller fartygets befälhavare har i
samband med myndighetsinspektioner enligt
artikel 75 i rådets kontrollförordning eller artikel 113 eller 114 i kommissionens kontrollförordning,
30) underlåter att iaktta bestämmelserna
om omlastningsförbud i artikel 4.3 eller 4.4 i
rådets IUU-förordning,
31) landar eller omlastar fångsten på någon
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annan plats än i en hamn eller på en plats
nära kusten som utsetts i enlighet med artikel
5 i rådets IUU-förordning,
32) lämnar in ett förhandsmeddelande enligt artikel 6 i rådets IUU-förordning efter föreskriven tid,
33) anlöper hamnen eller påbörjar landningen av fångsten i strid med det tillstånd att
anlöpa hamn eller det tillstånd till landning
som avses i artikel 7 i rådets IUU-förordning,
34) underlåter att till den behöriga myndigheten lämna in en landnings- eller omlastningsdeklaration enligt artikel 8 i rådets IUUförordning,
35) underlåter att iaktta det verkställighetsbeslut som gäller nödåtgärder eller temporära
åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 36
i rådets IUU-förordning,
36) underlåter att iaktta föreskrifterna i det
tillstånd att anlöpa hamn som utfärdats med
stöd av artikel 37.5 i rådets IUU-förordning,
37) underlåter att iaktta bestämmelsen om
byte av besättning i artikel 37.7 i rådets IUUförordning,
38) underlåter att iaktta bestämmelserna
om köpförbud, förbud gällande omflaggning
av fiskefartyget till tredjeland, exportförbud,
förbud mot handelsarrangemang eller förbud
mot gemensamma fiskeinsatser i artiklarna
38.2–38.7 i rådets IUU-förordning,
39) till Europeiska unionens territorium
importerar fiskeriprodukter i strid med bestämmelserna om fångstintyg i artikel 12 i
rådets IUU-förordning eller de rättsakter och
beslut av Europeiska unionens institutioner
som preciserar dessa bestämmelser,
40) fiskar med nät med mindre maskstorlek
än vad som bestäms om maskstorleken i nät i
artikel 3 i rådets Östersjöförordning eller
landar fångsten i strid med bestämmelserna i
den artikeln,
41) underlåter att iaktta bestämmelserna
om fiskeredskapens konstruktion i artikel 5
eller 6 i rådets Östersjöförordning,
42) underlåter att iaktta bestämmelserna
om mått och nedsänkningstid för nät i artikel
8 i rådets Östersjöförordning,
43) underlåter att iaktta bestämmelserna
om uppnådd fångstprocent i artikel 12 i rådets Östersjöförordning,
44) underlåter att iaktta bestämmelserna

annan plats än i en hamn eller på en plats
nära kusten som utsetts i enlighet med artikel
5 i rådets IUU-förordning,
32) lämnar in ett förhandsmeddelande enligt artikel 6 i rådets IUU-förordning efter föreskriven tid,
33) anlöper hamnen eller påbörjar landningen av fångsten i strid med det tillstånd att
anlöpa hamn eller det tillstånd till landning
som avses i artikel 7 i rådets IUU-förordning,
34) underlåter att till den behöriga myndigheten lämna in en landnings- eller omlastningsdeklaration enligt artikel 8 i rådets IUUförordning,
35) underlåter att iaktta det verkställighetsbeslut som gäller nödåtgärder eller temporära
åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 36
i rådets IUU-förordning,
36) underlåter att iaktta föreskrifterna i det
tillstånd att anlöpa hamn som utfärdats med
stöd av artikel 37.5 i rådets IUU-förordning,
37) underlåter att iaktta bestämmelsen om
byte av besättning i artikel 37.7 i rådets IUUförordning,
38) underlåter att iaktta bestämmelserna
om köpförbud, förbud gällande omflaggning
av fiskefartyget till tredjeland, exportförbud,
förbud mot handelsarrangemang eller förbud
mot gemensamma fiskeinsatser i artiklarna
38.2–38.7 i rådets IUU-förordning,
39) till Europeiska unionens territorium
importerar fiskeriprodukter i strid med bestämmelserna om fångstintyg i artikel 12 i
rådets IUU-förordning eller de rättsakter och
beslut av Europeiska unionens institutioner
som preciserar dessa bestämmelser,
40) fiskar med nät med mindre maskstorlek
än vad som bestäms om maskstorleken i nät i
artikel 3 i rådets Östersjöförordning eller
landar fångsten i strid med bestämmelserna i
den artikeln,
41) underlåter att iaktta bestämmelserna
om fiskeredskapens konstruktion i artikel 5
eller 6 i rådets Östersjöförordning,
42) underlåter att iaktta bestämmelserna
om mått eller nedsänkningstid för nät i artikel 8 i rådets Östersjöförordning,
43) underlåter att iaktta bestämmelserna
om uppnådd fångstprocent i artikel 12 i rådets Östersjöförordning,
44) underlåter att iaktta bestämmelserna
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om villkoren för användning av redskap och
bevarande av dem färdiga att användas i artikel 13 i rådets Östersjöförordning,
45) landar osorterade fångster i strid med
bestämmelsen i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och beslut som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat med stöd av 47 §,

om villkoren för användning av redskap eller
bevarande av dem färdiga att användas i artikel 13 i rådets Östersjöförordning,
45) landar osorterade fångster i strid med
bestämmelsen i artikel 19 i rådets Östersjöförordning eller den förordning som jordoch skogsbruksministeriet utfärdat med stöd
av 68 a § i denna lag,
46) underlåter att iaktta bestämmelserna
om fiskeverksamhet som bedrivs eller fångst
som säljs enbart i syfte att bedriva vetenskaplig forskning i artikel 24 i rådets Östersjöförordning,
47) underlåter att iaktta de närmare bestämmelser om Europeiska unionens bevarandeåtgärder eller fleråriga planer som genom förordning av statsrådet eller jord- och
skogsbruksministeriet utfärdats med stöd av
9 § i lagen om det nationella genomförandet
av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,
48) är befälhavare för ett fiskefartyg i strid
med ett beslut enligt 61 § 2 mom. som gäller
förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg, eller
49) underlåter att iaktta bestämmelserna
om separat förvaring och landning av fångster av exemplar som är mindre än de minsta
referensstorlekarna i artiklarna 49 a eller
49 c i rådets kontrollförordning.

46) underlåter att iaktta bestämmelserna
om fiskeverksamhet som bedrivs eller fångst
som säljs enbart i syfte att bedriva vetenskaplig forskning i artikel 24 i rådets Östersjöförordning,
47) underlåter att iaktta bestämmelserna
om att gå in i eller lämna specifika områden i
artikel 16 i rådets torskförordning,

48) underlåter att iaktta bestämmelserna
om förhandsmeddelande i artikel 17 i rådets
torskförordning,
49) landar fångsten i strid med bestämmelsen om landning i utsedda hamnar i artikel 18
i rådets torskförordning,
50) underlåter att iaktta bestämmelsen om
transitering i artikel 21 i rådets torskförordning,
51) underlåter att iaktta bestämmelsen om
lämnande av en landningsdeklaration i artikel 22 i rådets torskförordning,
52) underlåter att iaktta de närmare bestämmelser om Europeiska unionens bevarandeåtgärder eller fleråriga planer som genom förordning av statsrådet eller jord- och
skogsbruksministeriet utfärdats med stöd av
44 §, eller
53) är befälhavare för ett fiskefartyg i strid
med ett beslut enligt 61 § 2 mom. som gäller
förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg.
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50 §

50 §

Överträdelseavgiftens storlek

Överträdelseavgiftens storlek

Den överträdelseavgift som påförs för
överträdelser som avses i 49 § 1, 2, 6, 14–18,
21, 25, 28, 43, 44, 47, 50 och 51 punkten är
minst 100 euro. En fysisk person kan påföras
högst 5 000 euro och en juridisk person högst
10 000 euro i överträdelseavgift.
Den överträdelseavgift som påförs för
andra överträdelser enligt 49 § än de som avses i 1 mom. är minst 300 euro. En fysisk
person kan påföras högst 25 000 euro och en
juridisk person högst 50 000 euro i överträdelseavgift.
Vid bedömning av överträdelseavgiftens
storlek ska överträdelsens art, omfattning,
varaktighet, gärningsmannens skuld sådan
den framgår av överträdelsen och om gärningen varit upprepad samt storleken på den
vinning som eftersträvats och erhållits genom
överträdelsen beaktas

Den överträdelseavgift som påförs för
överträdelser som avses i 49 § 1, 2, 6, 14–18,
21, 22, 24, 25, 28, 43 och 44 punkten är
minst 100 euro. En fysisk person kan påföras
högst 5 000 euro och en juridisk person högst
10 000 euro i överträdelseavgift.
Den överträdelseavgift som påförs för
andra överträdelser enligt 49 § än de som avses i 1 mom. är minst 300 euro. En fysisk
person kan påföras högst 25 000 euro och en
juridisk per-son högst 50 000 euro i överträdelseavgift.
Vid bedömning av överträdelseavgiftens
storlek ska överträdelsens art, omfattning,
varaktighet, gärningsmannens skuld sådan
den framgår av överträdelsen och om gärningen varit upprepad samt storleken på den
vinning som eftersträvats och erhållits genom
överträdelsen beaktas.

51 §

51 §

Allvarliga överträdelser

Allvarliga överträdelser

Landsbygdsverket påför påföljdsavgift för
en allvarlig överträdelse för den som
1) bedriver IUU-fiske på det sätt som anges
i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning,
2) bedriver affärsverksamhet som direkt
hänför sig till IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 42.1 b i rådets IUU-förordning,
3) förfalskar handlingar som avses i rådets
IUU-förordning eller använder sådana falska
eller ogiltiga handlingar på det sätt som avses
i artikel 42.1 c i rådets IUU-förordning, eller
4) underlåter att översända en landningsdeklaration eller avräkningsnota när fångsten
har landats i en hamn i ett tredjeland, manipulerar motorn på fiskefartyget eller underlåter att landa en fångst på det sätt som avses i
artikel 90.1 a–c i rådets kontrollförordning.

Landsbygdsverket påför påföljdsavgift för
en allvarlig överträdelse för den som
1) bedriver IUU-fiske på det sätt som avses
i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning,
2) bedriver affärsverksamhet som direkt
hänför sig till IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 42.1 b i rådets IUU-förordning,
3) förfalskar handlingar som avses i rådets
IUU-förordning eller använder sådana falska
eller ogiltiga handlingar på det sätt som avses
i artikel 42.1 c i rådets IUU-förordning, eller
4) på det sätt som avses i artikel 90.1 a, b
eller c i rådets kontrollförordning underlåter
att översända en landningsdeklaration eller
avräkningsnota när fångsten har landats i en
hamn i ett tredjeland, manipulerar motorn på
fiskefartyget för att öka motorns effekt eller
underlåter att på fiskefartyget ta ombord och
bevara samt landa en fångst.
Om en gärning som avses i artikel 3.1 a–e
eller 3.1 i i rådets IUU-förordning eller i artikel 90.1 a, b eller c i rådets kontrollförordning, med beaktande av omständigheterna

Om en gärning som avses i artikel 3.1 a–e
eller 3.1 i i rådets IUU-förordning eller i artikel 90.1 a–c i rådets kontrollförordning, med
beaktande av omständigheterna och följderna
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av gärningen är ringa, och om ekonomisk
vinning inte är syftet med gärningen, kan
Landsbygdsverket besluta att gärningen är en
överträdelse och påföra överträdelseavgift i
enlighet med 50 § 2 och 3 mom.

och följderna av gärningen är ringa, och om
ekonomisk vinning inte är syftet med gärningen, kan Landsbygdsverket besluta att
gärningen är en överträdelse och påföra överträdelseavgift i enlighet med 50 § 2 och 3
mom.
68 a §
Platser för omlastning och landning av
fångsten
Genom förordning av statsrådet anges de
hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg från stater utanför Europeiska unionen
och fiskefartyg från Europeiska unionens
medlemsstater kan landa eller lasta om sin
fångst i situationer som avses i artikel 19 i
rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i
rådets IUU-förordning. I förordningen kan
de klockslag anges som ska iakttas när
fångsten landas och lastas om. I bestämmelserna om hamnarna och platserna för landning och omlastning beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning
och omlastning, deras utnyttjandegrad och
placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt.
I fråga om bestämmelserna om sådana tilllåtna omlastnings- och landningsplatser som
avses i Europeiska unionens fleråriga och
långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner tillämpas 1 mom.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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