
~ LANDSKAPSSTYRELSENS l<'RAMSTÄLLNING 
J~~ Ändring av 5 och. 9 §§ lamlskapslageu om verkställighet av den gemen

~r~} samma fiskeripolitiken inom EG 
"-/:~Y 1995-96 nr 5 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om verkställighet av den gemensam
ma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen ( 40/95) kompletteras med nöd

vändiga bestämmelser för att det skall bli möjligt att införa i register uppgifter om i 
fiskodlingar och i annat vattenbruk producerade arter. 

L.agförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt. 
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Motivering 1 

--------

MOTIVERING 

1. Gällande lagstiftnillg 

1.1. Europeiska gemenskapens bestämmelser 

Den gemensamma fiskeripolitiken inom EG berör i princip allt fiske, utnyttjande 

av de levande tillgångarna i havet och vattenbruk. 

Bestämmelserna om tillämpningen av den gemensamma fiskeripo1itiken ingår 

huvudsakligen i EG:s förordningar, vilka som sådana är bindande för landskapet. 

I rådets förordning (EEG) nr 2847 /93 om införande av ett kontrollsystem för den 

gemensamma fiskeripolitiken ingår bestämmelser om hur kontrollen av den gemensam

ma fiskeripolitiken skall ordnas inklusive vattenbruket. Medlemsstaterna är skyldiga att 

kontrollera tillämpningen av bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken samt 

att fastställa straffpåföljder för brott mot den gemensamma fiskeripolitiken. Myndig
heterna i medlemsstaterna är även skyldiga att rapportera till EG-organ fakta som 

framkommit i samband med kontroller samt statistiska uppgifter. 

I. 2. Lagstiftningen i landskapet 

Om verkställigheten av den gemensamma fiskeripolitiken inom landskapets område 

regleras i landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom 

Europeiska gemenskapen (40/95). I lagen ingår bestämmelser om behörig myndighet, 

kontroll, rätt att få info1mation, register, uppgiftsskyldighet, straff och om förverkande

påföjder. 

Mer detaljerade bestämmelser om de i lagen avsedda registren ingår i landskapsför

ordningen om register för fiskerinäringen (51194). För kontrollen och statistiska 

ändamål förs register över fiskefartyg, fiskare, fångst och fiskhandel. 

2. Behovet av ändringar och de föreslagna ändlingama 

Från och med början av år 1996 kommer EG.:s statistikmyndigheter att utöver 

tidigare statistis.ka uppgifter även kräva statistiska uppgifter om i vattenbruket pro

ducerade arter och mängder. Statistiken kommer att beröra samtliga vid våra fiskod

lingar odlade fiskarter. I landskapslagstiftningen ingår inte någon möjlighet att införa 

uppgifter om vattenbruket i register för fiskerinäringen. Därför föreslås att lagstift

ningen kompletteras med en sådan möjlighet. 

Rådets förordning (EEG) 2847 /93 tillämpas enligt bestämmelserna i avdelning V 

i förordningen även på komrollen av vissa åtgärder för att förbättra och anpassa 

strukturerna inom vattenbruket. Enligt punkt 2 i artikel 4 i förordningen är personer 
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2 /irufring av 5 och 9 §§ U om verkställighet av gemensamma fiskeripolitiken inom EG 

--------~------·--

och företag skyldiga att medverka till att underlätta inspektioner. Enligt artikel 31 

förutsätts det att medlemsstatema vidtar effektiva åtgärder vid överträdelse av den 

gemensamma fiskeripolitiken. För att alla ansvariga personer som berörs av fiskeripoli

tiken skall behandlas lika och för att övervakningen av vattenbruket skall kunna skötas 

i vederbörlig ordning är det nödvändigt att utvidga straffpåföljderna (böter) även till de 

personer och företag som försummar sin skyldighet att bistå vid den kontrollverksamhet 

som berör vattenbruket. 

3. Förslagets verkningar 

Lagförslaget påverkar inte nämnvärt landskapets ekonomi, organisation eller 

personal. 

4. Nännare bestämmelser 

·Med stöd av 12 § landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripo

litiken inom EG har landskapsstyrelsen utfärdat näm1are bestämmelser om register för 

fiskerinäringen. Dessa be:stämmelser är nödvändiga att komplettera till den del det 

gäller i EG:s lagstiftning förutsatt registrering och kontroll samt insamling av statistiska 

uppgifter om vattenbmket. 

5. Ikraftträdandet 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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Lagtext 3 

LANDSKAPS LAG 
om ändring av 5 och 9 §§ landskapslagen om 

verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 1 mom. och 9 § 1 mom. 3 p. lands

kapslagen den 18 april 1995 om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken 

inom Europeiska gemenskapen (40/95) som följer: 

5 § 

Register 
Landskapsstyrelsen upprätthåller nödvändiga register för kontrollen och statistikför

ingen av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik. I registren kan införs 

uppgifter om fisket, vattenbruket, fiskefartyg, fiskhandeln, säljare och köpare av fisk

och vattenbruksprodukter, personer och företag som utför transporter av fisk- och 

vattenbruksprodukter samt om finansieringen av fiskerinäringen. 

9 § 

Brott mot den gemensamma fiskeripolitiken 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

3) försummar sin plikt att bistå vid kontroll eller ge sådana upplysningar om sitt 

fiske, vattenbruk, sin fisk.handel, fisk.transport eller fiskförädling eller stöd ur offentliga 

medel, som kontrollen förutsätter, 

Dem1a lag träder omedelbart i kraft. 

Mariehamn den 19 oktober 1995 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 
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Bilaga 
LANDSKAPSLAG 

om ändring av 5 och 9 §§ land§kapslagen om 

verkstäUighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen 

l enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 1 mom. och 9 § 1 mom. 3 p. lands

kapslagen den 18 april 1995 om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken 

inom Europeiska gemenskapen (40/95) som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 

Register 
Landskapsstyrelsen upprätthåller nöd

vändiga register för kontrollen och statistik

föringen av Europeiska gemenskapens 

gemensamma fiskeripolitik. I registren kan 

införs uppgifter om fisket, fiskefartyg, 

fiskhandeln, säljare och köpare av fiskpro

dukter, personer och företag som utför 

transporter av fiskprodukter samt om fi

nansieringen av fiskerinäringen. 

9 § 

Brott mot den gemensamma fiskeripolitiken 
Den -som uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet 

3) försunmiar sin plikt att bistå vid 

kontroll eller ge sådana upplysningar om 
sitt fiske, sin fiskhandel, fisktranspmt eller 

fiskförädling eller stöd ur offentliga medel, 

som kontrollen förutsätter, 

Föreslagen lydelse 

5 § 

Register 
Landskapsstyrelsen upprätthåller nöd

vändiga register för kontrollen och statistik

föringen av Europeiska gemenskapens 

gemensamma fiskeripolitik. I registren kan 

införs uppgifter om fisket, vattenbruket, 
fiskefartyg, fiskhandeln, säljare och köpare 

av fisk- och vattenbruksprodukter, personer 

och företag som utför transporter av fisk

och vattenbruksprodukter samt om finans
ieringen av fiskerinäringen. 

9 § 

Brott mot den gemensamma fiskeripolitiken 
· Den som uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet 

3) försummar sin plikt att bistå vid 

kontroll eller ge sådana upplysningar om 

sitt fiske, vattenbruk, sin fiskhandel, fisk

transport eller fiskförädling eller stöd ur 

offentliga medel, som kontrollen förutsät

ter, 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 


