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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att det stiftas en landskapslag om verkställighet av den 

( gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen. Lagförslaget innehåller 

de tekniska bestämmelser som är en förutsättning för att den gemensamma fiskeripoliti

ken skall kunna genomföras i landskapet. 

( 
Inom landskapets vattenområde och på landskapets territodum fungerar land

skapsstyrelsen som verkställande myndighet för den gemensamma fiskeripolitiken. 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt dock tidigast samtidigt med 

ikraftträdandet av EU-anslutningsavtalet. 

:.---- -





Allmlln motivering 1 

ALLMÄN fltf OTIVERING 

1. Gällande bestämmelser om fiske 

1.1. Lagstiftningsbehörigheten 

Enligt 18 § 16 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i 

fråga om fiske, registrering av fiskefartyg och styrning av fiskerinäringen. Med 

styrning av fiskerinäringen avses t.ex. produktionsstöd och produktionsbegränsningar. 

Riket har enligt 27 § 15 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga 

om priset på fiskeriprodukter samt enligt 12 punkten i fråga om utrikeshandeln. 

När det gäller regleringen av fiske är det av betydelse vilket vattenområde 

landskapet omfattar. Landskapet har inte behörighet att reglera fisket utanför lands

kapets område om inte annat avtalats eller reglerats i lagstiftning enligt 2 § 2 mom. 

självstyrelselagen. Landskapet omfattar enligt 2 § 1 mom. självstyrelselagen det 

territorialvatten som enligt gällande bestämmelser om gränserna för Finlands ~erritorial

vatten ansluter sig till det område som när den nya självstyrelselagen trädde i kraft hör 

till landskapet. Enligt detaljmotiveringen avses med f9rmuleringen i 1 mom. att 

eventuella förändringar i fråga om de allmänna gränserna för Finlands territorialvatten 

gäller även för landskapets del. För närvarande går gränsen för territorialvattnet vid 

fyra sjömil. Regeringen har dock föreslagit (RP 114 - 1994 rd) att territorialvat

tengränsen skall utvidgas till tolv sjömil. Om så sker kommer landskapets område att 

utvidgas motsvarande, vilket innebär att landskapet har behörighet att reglera fisket 

intill tolv sjömil. 

1. 2. Landskaps lagstiftningen 

Regleringen och övervakningen av fisket i landskapet baserar sig på landskapslagen 

om fisket i landskapet (39/56) och Ålands landstings beslut om bifall till ikraftträdande 

på Åland av vissa bestämmelser i konventionen rörande fisket och bevarandet av de 

levande tillgångarna i Östersjön och Bälten (85/74) (Gdansk-konventionen). Polisen 

övervakar efterlevnaden av fiskelagen. 

För stödjande av fiskerinäringen kan beviljas fiskarlån och marknadsföringslån med 

stöd av bestämmelser i landskapslagen om räntestödslån för fiskerinäringen (29177). 
I fiskelagen finns även bestämmelser om innehav av och handel med fisk- och 

kräftarter. Landskapsstyrelsen har dock föreslagit nya fiskehygienregler som anpassas 

till BES-lagstiftningen (Fr nr 45 - 1993-94). 

1. 3. Rikslagstiftningen 

Bestämmelser om grä.nsskydd ingår i tullagstiftningen. Prispolitiska frågor regleras 
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i fiskeriinkomstlagen (FFS 621175). Prisstöd betalas på basen av fastställda minimi- och 

riktpriser för vissa fiskarter. 

2. EG:s gemensamma fiskefipolitik 

2.1. Inledning 

Den gemensamma fiskeripolitiken inom EG omfattar strukturpolitiken, resurspoliti

ken, marknadsföringssystemet, regleringen av fisket, kontrollsystemet samt regler för 

tillträdet till fiskevatten och fastställande av stödåtgärder. Den gemensamma fiskeripoli

tiken berör i princip allt fiske, utnyttjande av de levande tillgångarna i havet och 
vattenbruken. 

Ett medlemskap i EG innebär att de förordningar och med stöd av dessa fattade 

beslut och utfärdade bestämmelser som reglerar den gemensamma fiskeripolitiken inom 

EG som sådana blir bindande för Åland och att de tillämpas omedelbart utan särskild 

lagstiftning om implementering. 

Vissa av gemenskapens förordningar innehåller bestämmelser som förutsätter att 

även bestämmelser i landskapslagstiftningen utfärdas. Bland annat straffpåföljder för 
dem som brutit mot EG;s bestämmelser samt de myndigheter som skall verkställa 

gemenskapens bestämmelser skall anges i landskapslagstiftning. Det är även möjligt att 

genom landskapslagstiftning utfärda kompletterande bestämmelser i det fall gemen~ 

skapens bestämmelser endast innehåller minimikraven för någon frågas del. 

2.2. Rådets förordning (EEG) nr 3760192 om ett gemenskapssysrem för fiske och 

vattenbruk, nedan CFP-ferordningen 

Tillämpningsområdet för EG:s gemensamma fiskeripolitik omfattar enligt artikel 

1 i CFP-förordningen verksamhet i samband med fiskeriekonomiskt utnyttjande av de 

levande tillgångarna i havet och vattenbruket samt därtill knuten förädling. av och 

handel med fiskeri- och vattenbruksprodukter. Verksamheten skall ske inom med
lemsstaternas område, inom gemenskapens fiskezon eller ombord på gemenskapens 

fiskefartyg. 

Det allmänna målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att reglera ett rationellt 

och hållbart utnyttjande av de levande tillgångarna i havet samt att skydda och bevara 

dessa tillgångar. 

Ministerrådet kan vidta åtgärder som stärker förutsättningarna för tillträde till 

fiskezonen, tillgången på fiskeresursema samt bedrivandet av fiske (resurspolitiken). 

Åtgärderna kan omfatta begränsningar av fisket inom viss region eller fiskets om

fattning samt begränsningar beträffande antalet och typen av fiskefartyg. 

EU-kommissionen har utfärdat bestämmelser om fångstredskapens maskvidd (EEG 
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nr 2108/84) och om begränsning av användningen av träl och vissa andra fångstredskap 

(EEG nr 3440/84). Ministerrådet har begränsat fångsten av sill och strömming (EEG 

nr 2115177) samt användningen av fartyg av viss typer. Därutöver fastställer mini

sterrådet årligen största tillåtna fångsten av vissa fiskearter (Total Allowable Catch; 
TAC). Denna fördelas mellan medlemsstaterna i form av kvoter. För Finlands del 

berör TAC lax, strömming, vassbuk och torsk. 

Till utgången av år 2002 har medlemsstatema rätt att besluta om tillträdet till de 

fiskevatten som befinner sig inom en zon som sträcker sig högst 12 sjömil ut från 

kustens grundlinjer i respektive land. 

Från och med den l januari 1995 regleras tillträdet till fiskevatten med hjälp av ett 

system, som innebär att medlemssta.temas fiskefartyg skall ha en licens när de fiskar 

inom gemenskapens fiskezon, tredje länders vattenområde eller på öppet hav. Rådets 

förordning (EG) nr 3690/93 innehåller närmare föreskrifter om hur licenserna admini

streras och om de uppgifter som skall framgå av licenserna. Rådets förordning (EG) nr 

1627/94 innehåller närmare bestämmelser om det särskilda fisketillståndet. Mini

sterrådet beslutar om behovet av särskilt fisketillstånd. Tillsvidare har inte något sådant 

beslut fattats. Administrationen av licenserna och de särskilda fisketillstånden hör dock 

till de nationella myndigheternas kompetensområde. 

EG är avtalspart i konventionen rörande fisket i Östersjön (rådets förordning 

(EEG) nr 1866/86) samt i ett flertal andra internationella fördrag som reglerar fisket. 

2.3. RådetsjOrordning (EEG) nr 101176 omfastställande av en gemensam strukturpoli
tik för fiskerinlJringen 

EG: s gemensamma strukiurpolitik verkställs genom att harmoniera medlemsstater

nas strukturpolitiksa åtgärder. 

Gemenskapen deltar i de kostnader fullföljandet av fiskerinäringens strukturpolitik 

medför enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2080/93 om tillämpningen 
av förordningen (EEG) nr 2052/88 till den del denna gäller finansiella instrument för 

styrning av fiskerinäringen, samt i förordningen (EG) nr 3699/93 om strukturstöd. På 

basen av ansökan kan strukturstöd· beviljas för bland annat tillfälliga samföretag och 

samprojekt, anpassning avfiskekapaciteten, förnyande och strukturändring av fiskeflot

tan, förbättring av förädlings- och marknadsförhållandena för fiskeri- och vattenbruks

produkter, utvecklande av vattenbruk och byggnadsarbeten inom kustvattnen, ut

rustande av fiskehamnar samt för l<:qrtläggning av nya marknader. 

, Gemenskapens finansiering beviljas ur Fonden för fiskets utveckling (FFU). 

Beroende på stödåtgärd varierar gemenskapens finansieringsandel mellan 25-75 

procent. 
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2.4. Rådets fiJrordning (EEG) nr 3759192 om den gemensamma organisationen av 
marknaden for fiske och vattenbruk, nedan kallad marknadsförordningen 

I det gemensamma marknadssystemet ingår ett pris- och handelssystem samt 
gemensamma konkurrensregler. Syftet med organisationen är bland annat att främja 
stabiliteten på marknaderna för fiskprodukter och förbättra lönsamheten för pro
duktionen samt i mån av möjlighet trygga en skälig utkomst för yrkesfiskarna .. 

Det gemensamma rnarknadssystemet berör bland annat levande fisk, färsk, nerkyld 
och djupkyld fisk, fiskfileer samt malen, saltad och rökt fisk, fiskmjöl och fiskavfall. 

För de produkter som faller innanför marknadsförordningens tillämpningsområde 
kan gemensamma krav gällande saluförandet fastställas. Marknadsföring av produkter 
som inte fyller ställda krav är förbjuden. Medlemsstaterna skall övervaka att de 
gemensamma kraven gällande saluförande efterlevs samt verkställa de straffpåföljder 
som fastställs för förseelser mot gällande bestämmelser. Medlemsstaterna skall 
därutöver meddela kommissionen namn och adresser på de organ som övervakar 
efterlevnaden av marknadssystemet. 

Fullföljandet av den gemensamma organisationen av marknaden och särskilt 
verkställandet av interventionsåtgärdema är i hög grad baserat på den verksamhet som 
bedrivs av de producentorganisationer yrkesfiskarna och andra producenter skall grnnda 
på frivillig väg. 

2.5. Råd.ets förordning (EEG) nr 2847193 om inrllttandet av ett kontrollsystem flJr den 
gemensamma fiskeripolitiken, nedan kallad kontrollfiJrordningen 

EG har inrättat ett administrations- och kontrollsystem som täcker den gemensam
ma fiskeripolitiken i hela dess omfattning. Med hjälp av systemet säkras fullföljandet 
av den gemensamma fiskeripolitiken. Tillsvidare får medlemsländerna sköta kontrollen 
på det sätt de själva beslutar. För htott ·mot de bestämmelser som gäller för den 
gemensamma fiskeripolitiken skall straffpåföljder som står i proportion till förseelsens 
grovhet föreläggas på nationell nivå. EG övervakar för sin del medlemsstatemas 
övervakningsåtgärder. Medlemsstaterna är bland annat skyldiga att lämna uppgifter till 
kommissionen som behövs för tillämpningen av CFP-förordningen och med stöd av den 
eller utöver den utfärdade förordningar. 

Kontrollen är särskilt inriktad på fisket av kvoterade fiskarter samt lossningen och 
marknadsföringen av fångsten. Kontrollen av fångsterna grundar sig å ena sidan på 
inspektion av fiskefartygen och anteckningarna i den loggbok fiskefartygen är skyldiga 
att föra samt å andra sidan på de anmälningar förstahandsköpare av fisk är skyldiga att 
ge om inköpta fiskarter samt om mängder och priser för dessa. 

Syftet med övervakningen av marknadsföringen är att säkra att fiskhandeln följer 
de gemensamma konkurrensreglerna och de fordringar som gäller för handeln med 
fisk. 
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Övervakningen av iakttagandet av de hygieniska kraven förutsätter kontroller 

ombord på fiskefartygen, i produktionsanläggningarna och i fiskhandelns utrymmen. 

3. Utvärdering av nuläget 

Landskapets fiskerijurisdiktion begränsas till landskapets område. När åländska 

fiskare bedriver fiske utanför detta område gäller de regler som följer av respektive 

lands lagstiftning och/eller internationella avtal. 

Till den del EG: s gemensamma fiskeripolitik omfattar fiske innanför landskapets 

vattenområde samt handel med och förädling av fisk tillämpas till fiskeripolitiken 

hörande regelverk även i landskapet. 

EG har synnerligen täckande reglerat de frågor som hör till den gemensamma 

fiskeripolitikens område. Vad som återstår att reglera i landskapslagstiftningen är 

närmast fastställande av straffpåföljder, utformning av strukturpolitiska program> 

övervakning av att gemenskapens bestämmelser tillämpas samt övrigt verkställande av 

teknisk karaktär inklusive information om bestämmelserna. 

Verkställigheten av EG:s gemensamma fiskeripolitik förutsätter bland annat 

insamling av uppgifter om fiskefartyg, fångster, fiskhandeln och transporter av fisk 

samt rapportering av insamlade data·. till organ inom gemenskapen. Därför behövs 

bestämmelser i landskapslagstiftningen om inspektioner som skall utföras, lands

kapsstyrelsen rätt att få uppgifter och registrering av erhållna data samt på motsvara

nade sätt bestämmelser om yrkesfiskarnas med fleras skyldighet att lämna uppgifter och 

bestämmelser om straffpåföljder. 

Till den delen EG: s rättsakter berör frågor som ankommer på landskapet att 

lagstifta om är landskapsstyrelsen den behöriga myndighet som avses i rättsakterna. 

Utanför landskapets lagstiftningsbehödghet faller de bestämmelser i marknadsförings

förordningen som reglerar prispolitiska frågor. Det ankommer på riksmyndigheter att 

verkställa och övervaka de prispolitiska reglerna samt att ekonomiskt stöda producen

torganisationer som i enlighet med bestämmelserna i marknadsförordningen kompense

rat sina me-Olemmars inkomstbortfall, vilket även omfattar en eventuell åländsk pro

ducentorganisation. 

Landskapsstyrelsen har för avsikt att tillsammans med jord- och skogsbruk:sministe

riet komma överens om ett övervaknings- och anmälningssystem beträffande fiskare 

och fiskefartyg med hemort i landskapet som eliminerar möjliga överlappande system 

från riks- och landskapsmyndighetemas sida. Målsättningen är att genom en över

enskommelseförordning överta förvaltningsuppgifter som följer av den gemensamma 

fiskeripolitiken av riksmyndigheter för att underlätta arbetet för fiskerinäringen. För 

den åländska fiskerinäringen kan det i annat fall bli fråga om ett dubbelt system. 
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4. Lagförslagets verkningar 

Den gemensamma fiskeripolitiken leder till att förvaltningsuppgifterna kommer att 
öka. Målsättningen är att de nya förvaltningsuppgifterna skall kunna utföras med 
nuvarande personalresurser inom landskapsförvaltningen. 

Yrkesfiskare samt personer och företag som bedriver fiskhandel eller transport av 
fisk är skyldiga att utan ersättning anmäla till landskapsstyrelsen om lossning, köp och 
försäljning av fisk samt utarbeta transport- och andra dokument ävensom bistå vid 
övervakningen av fiskefartygen, fångstredskapen, fiskhandeln och transporterna. 
Dessutom är de skyldiga att tillåta tillträde till de platser som skall inspekteras samt att 
uppvisa dokument för dem som utför kontrollinspektionerna och bistå vid inspektioner
na. Vilka kostnader detta föranleder kan inte uppskattas på förhand. 

Verkställigheten av lagförslaget innebär även en klart strängare övervakning än 
tidigare. 

5. Beredning av lagförslaget 

Förslaget har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med 
fiskeribyrån. Till grund för lagförslaget har legat regeringens förslag till lag om 
verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen (RP 
167 - 1994 rd) samt den svenska regeringens propositionen i ärendet (Prop. 1994/-
95:75). 
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DETAUMOTIVERING 

1 § Lagens tillämpningsområde De förordningar och med stöd av dem fattade beslut 

och övriga bestämmelser som rör den gemensamma fiskeripolitiken inom EG är som 

sådana bindande för landskapet. I lagen regleras de frågor som kräver landskapslagstift

ning för att verkställa den gemensamma fiskeripolitiken inom landskapets område. För 

närvarande handlar det sålunda om fiskeripolitiken inom fyrasjömilsgränsen. 

2 § Behörig myndighet I EG's förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken 

tilldelas medlemsstatemas behöriga myndigheter uppgifter och skyldigheter. Inom 

landskapets område är landskapsstyrelsen behörig myndighet till den del EG:s rättsakter 

reglerar frågor som enligt självstyrelselagen ankommer på landskapets lagstiftningsbe

hörighet. 

3 § Kontroll Enligt EG:s kontrollförordning skall varje medlemsland inom sitt territo

rium och på sina vatten övervaka fisket och den därmed förbundna verksamheten. I 

detta ingår att inspektion skall ske av fiskefartyg och undersökning göras av landning, 

försäljning, transport och lagring av fisk. Landskapsstyrelsen och på landskapets 

vattenområde poJismyndigheten skall utföra det kontrollarbete som EG:s rättsakter om 

den gemensamma fiskeripolitiken förutsätter till den del EG: s rättsakter reglerar frågor 

som enligt självstyrelselagen ankommer på landskapets lagstiftningsbehörighet. 

4 § Rätt att få information Förutsättningarna för att kontroll skall kunna utföras är att 

de personer som utför kontrollen får uppgifter som är nödvändiga för kontrollen av 

näringsidkare och andra personer som berörs av bestämmelserna i lagen. Ett effektivt 

verkställande av kontrollen förutsätter också att kontrollinspektörer får tillträde till de 

utrymmen i vilka fiskprodukter eller andra objekt för inspektionen förvaras. 

I paragrafen regleras den rätt kontrollinspektörer har att se dokument och att få 

information. Rätten omfattar all information oberoende av om den är sekretessbelagd 

eller inte. Rätten till tillträde till platser omfattar alla sådana utrymmen och andra 

platser där objekt som är föremål för kontroll kan tänkas förvaras. 

Kommissionen kontrollerar att medlemsstatema fullgör tillsynsuppgifterna i 

enlighe,t med EG-rätten. När helst det är nödvändigt kan inspektörer närvara vid 

nationella myndigheters kontroller och inspektioner. I EG:s bestämmelser förutsätts 

följaktligen att företrädare för EG:s institutioner skall ha möjlighet att delta i inspektion 

och kontroll och då få del av information. I 4 mom. har införts bestämmelser om detta. 

5 § Register Enligt kontro1lförordningen skall medlemsstaterna för de kvoterade 

fiskarternas del månatligen inlämna rapport till kommissionen över under föregående 

månad lossade fångstmängder, när och var fångsten lossats, omlastningar av fångster 

samt fångstplatser. Särskilt om kvoterna hotar att fyllas skall uppgifterna om fångsten 
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lämnas oftare. Vissa uppgifter skall även ges till myndigheter i andra medlemsstater. 
I kommissionens förordning (EEG) nr 109/94 är de uppgifter i detalj fastställda 

som medlemsstaterna skall inge till det av kommissionen upprätthållna fiskefartygs
registret. Bland annat för att kunna anmäla nämnda uppgifter måste landskapsstyrelsen 
upprätthålla ett motsvarande register över åländska fiskefartyg. Uppgifter ur fiskefar
tygsregistret skall alltid lämnas till kommissionen när i registret antecknade data 
ändras. 

Administrationen i landskapet av genom ministerrådets förordning (EG) nr 3690/93 
reglerade licenser för de enskilda fiskefartygen och genom rådets förordning (EG) nr 
1627/94 reglerade särskilda fisketillstånd förutsätter att ett register upprätthålls över 
beviljade licenser och fisketillstånd. 

För insamling, lagring, statistik:föring och rapportering via datasystem av såväl 
ovan nämnda som andra av EG krävda uppgifter är det nödvändigt att upprätthålla olika 
typer av register. Registrens offentlighet begränsas av landskapslagen om allmänna 
handlingars offentlighet (72177). Innehållet i och syftet med ovan avsedda register 
baserar sig på de behov som utgår från EG:s gemensamma fiskeripolitik och därför 
intas de grnndläggande bestämmelserna gällande· registren i lagen medan närmare 
bestämmelser om registren och deras tekniska utformning fastställs genom landskaps
förordning med stöd av lagförslagets 12 §. 

6 § Uppgiftsskyldighet För att Europeiska gemenskapens fiskeripolitik skall kunna 
administreras behöver kommissionen och andra EG-organ uppgifter om resurs·· och 
marknadsförhållandena i de enskilda medlemsländerna. Det gäller bland annat uppgifter 
om fiskefärtyg, besättning, redskap, fiskeinriktning och fångster. Det fordras också 
rapportering om landad fisk och information om priser och sålda och återtagna 
kvantiteter. I landskapet måste därför uppgifter samlas in från fiskerinäringen. 

Uppgiftsskyldigheten blir omfattande. Det är dock inte möjligt att i lagen explicit 
ange vilka uppgifter landskapsstyrelsen behöver bland annat för att uppfylla informa
tionsskyldigheten och andra åtaganden gentemot Europeiska gemenskapens organ. I 
paragrafen anges att uppgiftsskyldigheten omfattar yrkesfiskare och andra näringsidkare 
som fiskar eller på annat sätt hanterar fisk eller fiskprodukter som omfattas av EG: s 
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Uppgiftsskyldigheten omfattar 
således alla näringsidkart~ som t.ex. levererar kvoterade arter för saluföring. De upp
gifter som skall lämnas är sådana som behövs för att upprätthålla nödvändiga register 
och statistikföringen samt som annars är av betydelse för tillämpningen av EG:s för
ordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Närmare bestämmelser om vilka dessa 
uppgifter är kommer att utfärdas genom landskapsförordning. 

7 § Verkställande av kontrollen I kontrollförordningen ingår bland annat bestämmelser 
om kontroll av fångster och användningen av fångstredskap. Fångstredskap som är 
olagliga och som någon kontrollant på bar gärning påträffar att används kan beslagläg-
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gas. Fångst som har erhållits med olagliga fångstredskap kan även beslagläggas. Det 
beslaglagda skall överlämnas till polisen. 

Säkerställandet av att lagen följs kräver dock inte att vederbörande åtalas för helt 
obetydliga förseelsers skull. Därför föreslås att den person som utför kontrollen skall 

· kunna låta bli att anmäla förseelser som inte kan väntas leda till strängare straff än 
böter och som kan anses vara uppenbart ringa till åtal. Bestämmelsen hindrar inte 
andra, t.ex. målsägande, att anmäla föreseelsen till polisen. 

8 § Brott mot bestämmelser om tystnadsplikt Enligt artikel 4 punkt 2 kontrollförord
ningen är de personer och företag som bedriver av den gemensamma. fiskeripolitiken 
berörd näring skyldiga att ge nödvändig hjälp åt dem som utför kontrollen. Artikel 37 
i samma förordning innehåller stränga bestämmelser om tystnadsplikten ifråga om 
uppgifter som framkommit i samband med kontrollen. Enligt punkt 6 i artikel 37 är 
tystnadsplikten dock inget hinder för att överlämna uppgifter åt åklagar-, polis-, 
gränsbevaknings- eller tullmyndigheter då det är fråga utredning av brott eller av 
myndighet enligt denna lag anhängiggjort ärende för domstols räkning eller för 
myndighet som undersöker ändringssökande. För brott mot bestämmelser om tyst
nadsplikt är straffet böter eller fängelse i högst ett år. 

9 § Brott mot den gemensamma fiskeripolitiken I artikel 31 kontrollförordningen ingår 

bestämmelser som förutsätter att den som brutit mot den gemensamma fiskeripolitikens 
regler föreläggs straffpåföljder som står i proportion till förseelsens grovhet. De 
straffbara handlingarna har så vitt möjligt individualiserats. Straffet är böter. 

I bestämmelserna om EG:s 'gemensamma fiskeripolitik ingår i fråga om förbjudna 
fångster, fångsplatser, fångsttider och fångstmetoder vissa bestämmelser 'som avviker 
från fiskelagen. Straffen för brott mot bestämmelserna föreslås vara lika stränga som 
straffpåföljderna för motsvarande gärningar enligt i 80 och 81 §§ fiskelagen. 

10 § FörverkandepåftJljd Paragrafen innehåller bestämmelser om tagande av fiskefartyg 
ur fiskebruk för bestämd tid och återkallande av specifiserat fartyg given licens eller 
särskilt fisketillstånd. Straffpåföljderna begränsas till de fall när fiskeförseelsen med 
beaktande av omständigheterna skall beaktas som grov. 

11 §Återbetalning av stöd Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 3699/93, nedan 
strukturstödsförordningen, som innehåller bestämmelser om grunder och förutsättningar 
för strukturella stöd till gemenskapens fiske- och vattenbruksområden samt till förädling 
av och handel med fisked- och vattenbruksprodukter, utbetalas strukturstöd ur medel 
från Fonden för fiskets utveckling (FFU) i enlighet med bestämmelserna i artikel 21 i 
rådets förordning (EEG) nr 4253/88. Enligt artikel 23 i sistnämnda förordning är 
medlernsstaterna skyldiga att säkerställa att de ur strukturfonderna beviljade stöden 
används på i bestämmelserna förutsatt sätt och att stöden som använts i strid med 
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bestämmelserna återkrävs och redovisas till gemenskapen. Medlemsstaterna är dessu

tom skyldiga att inge rapport till kommissionen om medlens användning och om 

missförhållanden som framkommer vid kontroll. I kommissionens förordning (EG) nr 

1681/94 om organisationen av kontrollen av stöden ingår detaljerade bestämmelser om 

förfaringssättet vid. rapporteringen. Enligt punkt 3 i artikel 15 i strukturstödsför

ordningen kan även kommissionen i vissa fall avbryta, återkalla eller sänka ur FFU:s 

medel beviljat stöd. Därutöver kan för stort eller fel via producentorganisationerna 

utbetalat interventionsstöd återkrävas. 
I paragrafen ingår bestämmelser om återbetalning av stöd som beviljats ur EG:s 

eller landskapets medel. Om det belopp som skall återbetalas inte erläggs frivilligt 

föreslås att indrivning sker i den ordning som anges i lagen om indrivning av skatter 

och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/61). 

12 §Bemyndigande Ministerrådets.och EU-kommissionens förordningar samt med stöd 

av dem utfärdade bestämmelser och fattade beslut innehåller mycket detaljerade 

bestämmelser om bland annat grunderna. för beviljande av stöd och maximala belopp 

för dessa, bedrivande av fiske, omlastning och lossning ur fartyg av fiskprodukter, 

anmälningar och tidpunkten för anmälningar. Gemenskapen hat även detaljerade 

bestämmelser om de uppgifter som skall antecknas i fiskefartygsregistret samt scheman 
för registret och andra dokument. På det nationella myndigheternas lott har det närmast 

fallit att övervaka att gemenskapens regler följs samt övrigt tekniskt verkställande av 

bestämmelser. 

I paragrafen har landskapsstyrelsen bemyndigats att vid behov genom landskapsför

ordning utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten av den gemensamma 

fiskeripolitiken. 

13 §Ikraftträdande Lagen skall träda i kraft så fort som möjligt dock tidigast samtidigt 

med EU-anslutningsavtalets ikraftträdande. Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Det är närmast fråga om åtgärder som 

krävs för att upprätthålla nödvändiga register. 

Enligt 71 § självstyrelselagen skall den rikslagstiftning som tillkommit innan den 

1 januari 1993 på de områden som genom självstyrelselagen överförts till landskapets 

behörighet tillämpas i landskapet till dess den upphävts genom landskapslag. Genom 
lagen upphävs gällande bestämmelser om registrering av fiskefartyg. Bestämmelser·om 

registrering av fiskefartyg kommer att utfärdas i landskapsförordning. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPS LAG 
om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken 

inom Europeiska gemenskapen 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Lagens tilltimpningsområde 

11 

Vid verkställandet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik inom 
landskapets område iakttas denna lag till de delar frågan inte regleras i Europeiska . 
gemenskapens förordningar eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller 
i beslut som fattats med stöd av dem. 

2 § 

Behörig myndighet 
Den allmänna verkställigheten av denna lag ankommer på landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen är den behöriga myndighet som avses i Europeiska gemenskapens 
gemensamma fiskeripolitik omfattande rättsakter till den del rättsaktema reglerar frågor . 
som enligt självstyrelselagen ankommer på landskapets lagstiftningsbehörighet. 

3 § 

Kontroll 
Landskapsstyrelsen samt på landskapets vattenområde polismyndigheten skall 

kontrollera att de bestämmelser som gäller vid tillämpningen av Europeiska gemenska"7 , 
pens gemensamma fiskeripolitik iakttas till den del bestämmelserna reglerar frågor som 
enl_igt självstyrelselagen ankommer på landskapets lagstiftningsbehörighet. 

4 § 

Rätt att få information 
Personer som utför kontroll har rätt att i den utsträckning kontrollen förutsätter för 

genomläsning få tillgång till lossnings-, transport-, försäljnings- och andra relevanta 
dokument samt att få infonnation om fiske, vattenbruk, transport av fiskprodukter, 
förädling, handel, lagring, import och export. 

Ovan i 1 mom. avsedd rätt att få information omfattar även . uppgifter som på 
grund av att de gäller privat affärs- eller yrkesverksamhet eller privatpersoners 
ekonomiska ställning annars skulle vara sekretessbelagda. 

Personer som utför kontroll har i kontrolluppgifter rätt till tillträde till fiskefärtyg, 
transportmedel för fiskprodukter och anqra platser där fiskeredskap, fiskprodukter eller 
verifikat och annat material som är föremål för sådan kontroll som avses i denna lag, 
förvaras. 

Bestämmelserna i 1-3 mom. gäller också för inspektörer utsedda av Europeiska 
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gemenskapens institutioner. 

5 § 

Register 
Landskapsstyrelsen upprätthåller nödvändiga register för kontrollen och statistikför

ingen av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik. I registren kan införas 
uppgifter om fisket, fiskefartyg, fiskhandeln, säljare och köpare av fiskprodukter, 
personer och företag som utför transporter av fiskprodukter samt om finansieringen av 
fiskerinäringen. 

För forskningsändamål och statistikföring har myndigheter rätt att få uppgifter ur 
i 1 mom. avsedda register. I registren införda uppgifter får även användas för i 
Europeiska gemeskapens förordningar föreskrivna syften. 

6 § 

Uppgiftsskyldighet 
Yrkesfiskare och andra näringsidkare som fiskar eller på annat sätt tar befattning 

med fisk eller fiskprodukter som omfattas av Europeiska gemenskapens förordningar 
om den gemensamma fiskeripolitiken skall till landskapsstyrelsen lämna uppgifter som 
behövs för att upprätthålla nödvändiga register och statistikföring samt som annars är 
av betydelse för tillämpningen av ovan nämnda förordningar. 

7 § 

Verkställande av kontrollen 
Den som verkställer kontroll av fisket och på bar gärning påträffar i strid med i 

denna lag avsedda bestämmelser använda fångstredskap och på detta sätt erhållen fångst 
har rätt att ta hand om dessa~ Fångstredskap och fångst som omhändertagits skall 
överlämnas till fönmdersökningsmyndighet. 

Den som verkställer kontroll kan avstå från att till förundersökningsmyndighet 
anmäla förseelse som inte kan väntas leda till strängare straff än böter och som i sin 
helhet skall anses uppenbart ringa. 

8 § 
Brott mot bestämmelser om tystnadsplikt 

Den som brutit mot bestämmelser om tystnadsplikt som anges i 1 § avsedda 
rättsakter skall för brott mot bestämmelser om tystnadsplikt dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

9 § 

Brott mot den gemensamma fiskeripolitiken 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) bedriver fiske i strid med en uppställd fiskebegränsning eller bedriver yrkes-
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mässigt fiske utan licens för specificerat fartyg eller obligatoriskt fisketillstånd eller 
överskrider den tillåtna fångstmängden, 

2) förvarar fångstredskap på fiskefartyget i strid med bestämmelser om förvaring 
av fångstredskap eller försummar sin plikt att föra loggbok för specificerat fartyg, 

3) försummar sin plikt att bistå vid kontroll eller ge sådana upplysningar om sitt 
fiske, sin fiskhandel, fisktransport, eller fiskförädling eller stöd ur offentliga medel, 
som kontrollen förutsätter, 

4) försummar att lämna uppgifter eller lämnar oriktiga uppgifter eller 
5) på annat sätt bryter mot bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken 

eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag 

skall för brott mot den gemensamma fiskeripolitiken. dömas till böter. 
Bestämmelserna i 80 och 81 §§ landskapslagen om fiske i landskapet Åland (39/56) 

tillämpas också på fångst i strid med den gemensamma fiskeripolitiken med förbjudna 
fiskeredskap eller fångstmetoder samt vid orsakande av fara eller allvarlig fara för 
fiskevatten. 

10 § 

Förverkandepåfeljd 
Den som döms till straff med stöd av 9 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. kan 

samtidigt förordnas att förlora licens eller fisketillstånd för specificerat fartyg för högst 
tre år. 

11 § 

Återbetalning av stöd 
Om stöd enligt i 1 § av sedda bestämmelser har utbetalats för stort eller annars 

grundlöst kan den myndighet som beviljat stödet besluta om återbetalning av det belopp 
som beviljats för stort eller grundlöst. 

Återbetalningen kan ske i den ordning som gäller för utsökning av skatter och 
avgifter. 

12 § 

Bemyndigande 
Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser: 
1) om begränsning och övrig reglering av fisket; 
2) om för enskilda fartyg avsedda licenser och särskilda fisketillstånd; 
3) om ovan i 5 § avsedda register; 
4) om vilka uppgifter som omfattas av ovan i 6 § avsedda uppgiftsskyldighet, 
5) om stödåtgärder för fiskerinäringen; samt 
6) om övrig verkställighet av denna lag. 
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Denna lag träder i kraft den 

13 § 

Ikraftträdande 

Genom denna lag upphävs) såvitt fråga är om landskapet Åland, förordningen 

angående registrering av och igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg (FFS 

708172). 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den tr&der 

i kraft. 

Mariehamn den 22. december 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 


