Lag
om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik till den del något annat inte föreskrivs någon annanstans i lag.
Denna lag tillämpas inom Finlands territorium och ekonomiska zon samt i de havsområden i
vilka sådana i Finland registrerade fartyg som bedriver kommersiellt fiske har rätt att fiska
med stöd av lagstiftningen om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.
2§
Behörig myndighet
Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik samt styr och samordnar de tillsynsåtgärder som gäller den. Jordoch skogsbruksministeriet är en sådan behörig myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska unionens rättsakter och beslut om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, om
det inte föreskrivs något annat någon annanstans i lag.
Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för beredningen och planeringen av genomförandet i fråga om förslaget om fondprogrammet och ändringarna i det. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar även för att godkänna förslaget om en till sin betydelse ringa ändring av
fondprogrammet eller för att överlämna förslaget till Europeiska kommissionen för godkännande.
Jord- och skogsbruksministeriet styr och samordnar insamlingen av uppgifter om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik samt insamlingen, behandlingen, kontrollen och
rapporteringen av uppgifterna om tillsynen. Naturresursinstitutet ansvarar för de uppgifter i
anknytning till insamling av uppgifter om fiskerinäringen som föreskrivs genom förordning av
Europeiska unionen.
3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) 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 upphä-

vande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut
2004/585/EG,
2) Europaparlamentets och rådets marknadsförordning 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,
3) kommissionens producentförordning kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
1419/2013 om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer, utvidgning
av producentorganisationers och branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter,
4) kommissionens produktionsförordning kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
1418/2013 om produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter,
5) 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,
6) 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,
7) 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,
8) fondprogrammet ett sådant programdokument som finansieras helt eller delvis med Europeiska unionens medel och där de åtgärder som finansieras enligt dokumentet i huvudsak hör
till området för Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,
9) Finlands fiskekvot Finlands andel av den största tillåtna fångst för varje fiskbestånd i Östersjön som årligen fastställs genom rådets förordningar och bestäms på basis av den relativa
stabiliteten,
10) överlåtbar nyttjanderätt en sådan rätt att fiska en bestämd andel av Finlands fiskekvot
för ett visst fiskbestånd som beviljas för viss tid till en kommersiell fiskare och som kan överföras under de förutsättningar som närmare anges,
11) aktörsspecifik fiskekvot den årliga fiskekvot uttryckt i ton eller fiskindivider som fördelas till den kommersiella fiskaren och vars storlek grundar sig på den andel som anges i den
överlåtbara nyttjanderätten,
12) kvotförordningen om Östersjön rådets förordning genom vilken det årligen fastställs de
största tillåtna fångsterna för varje fiskbestånd i Östersjön.
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2 kap.
Styrningen av nyttjandet av fiskresurserna
4§
Fyllande av Finlands fiskekvot eller uppnående av största tillåtna fiskeansträngningsnivå
Fiskefartyg som seglar under finsk flagg får inte fiska ett fiskbestånd eller en grupp av fiskbestånd, om fångsterna som härstammar från det fiskbeståndet eller den gruppen av fiskbestånd, på det sätt som avses i artikel 35.1 a i rådets kontrollförordning förmodligen har fyllt eller överskridit Finlands fiskekvot av det fiskbeståndet, eller om den fiskeansträngningsnivå
som avses i artikel 35.1 b i rådets kontrollförordning förmodligen har nåtts eller överskridits.
Jord- och skogsbruksministeriet bedömer hur fångstmängden och fiskeansträngningskapaciteten utvecklas utifrån uppgifterna i fångstregistret samt antal, fiskekapacitet och position i fråga om de fiskefartyg som fiskar detta fiskbestånd.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms den dag då förbudet enligt
1 mom. träder i kraft och den dag enligt artikel 35.2 i rådets kontrollförordning fram till vilken
det är tillåtet att förvara i 1 mom. avsedda fångster ombord på fartyget, lasta om dem, flytta
om dem, transportera dem och landa dem. Förbudet kan gälla antingen hela det kvotområde
som fastställts för ifrågavarande fiskbestånd i Finland eller endast en del av det kvotområde
där man kan erhålla en betydande fångstmängd av det fiskbeståndet. I fråga om förbudets
ikraftträdande kan föreskrivas så att man beaktar den möjlighet enligt artikel 15.8 i Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken som gäller att de fångster som har överskridit någon annan kvot än kvoten av målarten eller av de fångster för vilka
det inte finns en kvot får dras av från kvoten av målarten upp till högst nio procent av den
samt den möjlighet enligt artikel 15.9 i den förordningen som gäller att landa ytterligare
fångstmängder för högst tio procent av Finlands fiskekvot.
Bestämmelser om fiske av fiskbestånd som ingår i en fiskekvot efter det att fiskekvoten
fyllts och fiskeförbud utfärdats finns i artikel 3.1 c i rådets IUU-förordning.
5§
Fiskereglering genom nationella fiskekvoter
Det kommersiella fisket ska ordnas så att det inte föreligger någon risk för att Finlands fiskekvoter inte är tillräckliga och inte kan användas, att fiskbestånden inte bevaras och sköts,
det regionala fisketrycket inte regleras och de kommersiella fiskarna inte har jämlika möjligheter till fiske. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser om nationella
fiskekvoter som är territoriella, specificerade enligt fartygsgrupp och bundna till en viss tidsperiod för sådana i Europeiska unionen kvoterade fiskbestånd som fiskefartyg som seglar under finsk flagg har rätt att fiska. Förordningen får vara i kraft högst fem år i sänder.
I en förordning som avses i 1 mom. föreskrivs om största möjliga fångstmängd uttryckt i
vikt, antal eller andel av den fiskekvot av ett fiskbestånd som Europeiska unionen har fastställt
för Finland, och som på ett havsområde som avgränsas av geografiska koordinater får fiskas,
eller som en viss fartygsgrupp får fiska. I förordningen, som är i kraft längre än ett år, föreskrivs om den största möjliga fångstmängden såsom en andel av Finlands fiskekvot. I förordningen är det möjligt att även föreskriva om den bestämda tid under vilken den maximala
fångstmängden inte får överskridas.
För fiskefartygen fastställs en fiskekvot enligt fartygsgrupp på basis av fiskefartygets längd,
dräktighet, maskinstyrka eller det fiskeredskap som fartyget använder. Den nationella fiske-
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kvoten enligt fartygsgrupp kan gälla antingen hela det kvotområde som fastställts för Finland
eller en del av det.
6§
När den nationellt föreskrivna fiskekvoten har fyllts
När den territoriella fiskekvot som anges i en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av
5 § har fyllts får fiskbestånd som omfattas av fiskekvoten inte fiskas på kvotområdet. När den
fiskekvot enligt fartygsgrupp som anges i en statsrådsförordning har fyllts får fartyg som hör
till gruppen inte fiska kvoterade fiskbestånd.
Bestämmelser om de dagar då de i 1 mom. avsedda fiskeförbuden träder i kraft utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet bedömer
hur fångstmängden utvecklas på basis av uppgifterna i fångstregistret samt antal, fiskekapacitet och position samt antalet fiskeredskap i fråga om de fiskefartyg som fiskar detta fiskbestånd. Även bestämmelser om den dag fram till vilken det är tillåtet att hålla kvoterade fångster ombord på fartyget, lasta om dem, flytta om dem, transportera dem och landa dem utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
Bestämmelser om fiske av fiskbestånd som ingår i en fiskekvot efter det att fiskekvoten
fyllts och fiskeförbud utfärdats finns i artikel 3.1 c i rådets IUU-förordning.
7§
Byte av Finlands fiskekvoter med andra medlemsstater inom Europeiska unionen
Jord- och skogsbruksministeriet får på eget initiativ, på initiativ av innehavare av överlåtbara nyttjanderätter eller representanter för kommersiella fiskare byta de fiskekvoter som får
användas av Finland och de fiskekvoter som i framtiden kommer att beviljas Finland eller delar av dem med andra medlemsstater inom Europeiska unionen, om bytet garanterar att Finland har tillräckliga fiskekvoter eller att de aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 20 § kan
användas eller att bytet jämnar ut det regionala fisketrycket eller stöder en jämlik fördelning
av fiskemöjligheter mellan kommersiella fiskare. Beslut om det bytesförhållande som ska iakttas vid bytet fattas av jord- och skogsbruksministeriet efter att det har hört representanterna för
kommersiella fiskare.
8§
Övriga fiskebegränsningar
Genom förordning av statsrådet får i det syfte som avses i 5 § 1 mom. utfärdas bestämmelser
om tidsbegränsat fiskeförbud för ett visst havsområde och om begränsningar i fråga om tid,
territorium eller kvantitet för användning av fiskeredskap som används för fångst av fiskbestånd som i Europeiska unionen är kvoterade eller på annat sätt reglerade.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får det i samma syfte dessutom föreskrivas om fiskeredskapens tekniska egenskaper. Ovan avsedda tidsbegränsade fiskeförbud
och begränsningar av fiskeredskapen kan gälla alla fiskefartyg eller fartyg i en viss fartygsgrupp.
Bestämmelser om fiske av kvoterade fiskbestånd efter fiskeförbud finns i artikel 3.1 c i rådets IUU-förordning. Bestämmelser om fiske som strider mot de bestämmelser som utfärdats
om begränsningar av användningen av fiskeredskap och om tekniska föreskrifter finns i artikel
3.1 e i rådets IUU-förordning.
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9§
Närmare bestämmelser om bevarandeåtgärder och fleråriga planer som avses i Europeiska
unionens lagstiftning
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser som är nödvändiga för genomförande av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik utfärdas om unionens bevarandeåtgärder och fleråriga planer, vilka avses i artikel 18.8 i Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken.
Sådana närmare bestämmelser om de tekniska egenskaperna för och användningen av fiskeredskap, som tillåts eller krävs enligt bestämmelserna om bevarandeåtgärderna och de mångåriga planerna, får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
10 §
Fisketillstånd
Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar de fisketillstånd som avses i artikel 7 i rådets
kontrollförordning och i artikel 4 i kommissionens kontrollförordning för minst ett och högst
tio kalenderår åt gången. Närings-, trafik- och miljöcentralen för register över de fiskefartyg
som har fått tillstånd och över innehavarna av fiskelicens på fiskefartygen.
Om fisketillstånd söks för fler fiskefartyg än vad som är möjligt att bevilja enligt bestämmelserna om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, ges sådana innehavare av fiskelicens företräde vilkas fiskefartyg under licenshavarens besittningstid till närings-, trafikoch miljöcentralen har rapporterat fångster av fiskbestånd som avses i tillståndet under ett flertal kalenderår under de senaste fem åren som föregick det år då tillstånden förklarats lediga att
sökas. Högst tio procent av tillstånden eller av den tillståndsmängd som tilldelats Finland genom en rättsakt av Europeiska unionen och som finns kvar efter den fördelning som avses
ovan kan reserveras för sådana innehavare av fiskelicens vilkas fartyg inte har haft rapporterade fångster av fiskarten i fråga under ovan avsedda femårsperiod. Vid beviljandet av tillstånd som reserveras för dylika innehavare av fiskelicens ges sådana innehavare av fiskelicens
företräde vars huvudmaskin på fiskefartyget har den lägsta maskineffekten i kilowatt.
Närmare bestämmelser om de fiskbestånd som avses i fisketillstånden och om fiskeredskapen, antalet tillstånd som ska beviljas, de fångstdeklarationer som avses i 2 mom., på vilket område och under vilken tid tillstånden är i kraft samt om förfarandet för ansökan om tillstånd får
utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
I fråga om fiske utan fisketillstånd föreskrivs i artikel 3.1 a i rådets IUU-förordning.
11 §
Överföring av fisketillstånd
Om innehavaren av ett fisketillstånd överlåter det fartyg som nämns i tillståndet, och om
inget annat skriftligen har överenskommits om fisketillståndet mellan parterna i överlåtelsen,
överför närings-, trafik- och miljöcentralen fisketillståndet för den återstående tiden på fartygets nya fiskelicensinnehavare, om fartygets nationalitet inte ändras med anledning av överlåtelsen. Innehavaren av fisketillståndet kan komma överens med förvärvaren att fisketillståndet
inte åtföljer det fartyg som överlåts. I detta fall överför närings-, trafik- och miljöcentralen tillståndet på ett annat av överlåtarens fiskefartyg, om detta är möjligt enligt Europeiska unionens
rättsakter och om det inte är förbjudet någon annanstans i lag.
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3 kap.
Fördelning av Finlands fiskekvoter till kommersiella fiskare
12 §
Fördelning av Finlands fiskekvoter till överlåtbara nyttjanderätter
Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax fördelas till överlåtbara nyttjanderätter i
syfte att förbättra verksamhetsförutsättningarna för det kommersiella fiske som bedrivs i
havsområdet samt ordna fisket på ett effektivt och hållbart sätt.
Andelarna för landskapet Åland av Finlands fiskekvoter, som överförs till Ålands landskapsregering för att förvaltas av den, bestäms i enlighet med det förfarande som anges i 59 b § 2
mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).
Efter att andelarna till Åland har fördelats ska jord- och skogsbruksministeriet på basis av
ansökan fördela Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax till överlåtbara nyttjanderätter för kommersiella fiskare som äger ett fartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i
havsområdet. Den sökande ska senast före utgången av tidsfristen för ansökan uppfylla de
krav som ställs på att äga ett fartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i havsområdet och
på att vara upptagen i registret över kommersiella fiskare.
De överlåtbara nyttjanderätterna anges som andelar i promille av den fiskekvot i Finland
som gäller ett visst fiskbestånd, med tre decimalers noggrannhet.
De överlåtbara nyttjanderätter som gäller Finlands fiskekvoter av strömming fördelas separat till trålfisket och till fisket med ryssja. De överlåtbara nyttjanderätter som gäller Finlands
fiskekvoter av vassbuk fördelas till trålfisket.
Bestämmelser om ansökningsförfarandet för de överlåtbara nyttjanderätterna, om de handlingar som ska fogas till ansökan och om innehållet i beslut om överlåtbara nyttjanderätter utfärdas genom förordning av statsrådet.
13 §
Grunderna för fördelning av överlåtbara nyttjanderätter
De överlåtbara nyttjanderätterna fördelas som andelar i promille till kommersiella fiskare
enligt hur stor fångsten inom ifrågavarande Finlands fiskekvot har varit under åren 2011—
2015 för det fiskefartyg eller de fiskefartyg som ägs eller som har ägts av en kommersiell fiskare jämfört med den totala fångsten som räknas ut på samma sätt för alla sökanden.
När fångststorleken räknas ut medräknas under referensperioden 2011—2015 de tre kalenderår i fråga om respektive sökande under vilka det i det fångstregister som avses i 30 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
(1188/2014) för de fartyg som ägs eller har ägts av sökanden har antecknats mest fångster av
fiskekvoten i fråga.
I fråga om laxfiske medräknas 80 procent av den fångst som fiskats norr om breddgraden
65°30′N före den 25 juni och mellan breddgraderna 64°00′N–65°30′N före den 20 juni.
Med avvikelse från huvudregeln i 2 mom. ska det till fångsten för sökande som har inlett
kommersiellt fiske år 2014 läggas en mängd som motsvarar medeltalet för fångsterna för 2014
och 2015. Om sökanden har inlett kommersiellt fiske år 2015, läggs till fångsten en mängd
som motsvarar det årets fångst multiplicerad med två. Om sökanden har inlett kommersiellt
fiske år 2016, räknas som fångst den mängd som fångats fram till utgången av oktober 2016,
vartill läggs en mängd som motsvarar den mängd som fångats fram till utgången av oktober
2016 multiplicerad med två.
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Till sökanden fördelas inga överlåtbara nyttjanderätter för laxfiske, om medeltalet av
fångsten under de tre kalenderåren för de laxfångster som antecknats för Finlands fiskekvot i
fråga och som räknats ut enligt 2 mom. och medeltalet av motsvarande fångst beräknat enligt
4 mom. är under tio laxar. Till sökanden fördelas inga överlåtbara nyttjanderätter för strömmingsfiske med ryssja, om medeltalet under de tre kalenderåren för de strömmingsfångster
som fiskats med ryssja och som antecknats för Finlands fiskekvot i fråga och räknats ut enligt
2 mom. och medeltalet av motsvarande fångst beräknat enligt 4 mom. är under tvåtusen kilogram.
Om det i Europeiska unionens lagstiftning görs ändringar i fråga om kvotområdena för
strömming, vassbuk eller lax, fördelar jord- och skogsbruksministeriet de överlåtbara nyttjanderätterna för ifrågavarande Finlands fiskekvot på nytt till innehavarna av överlåtbara nyttjanderätter i relation till de i 20 § avsedda aktörsspecifika fiskekvoter som fördelats enligt de giltiga överlåtbara nyttjanderätterna.
Bestämmelser om förfaranden för utredning av de uppgifter som avses i 2—5 mom. samt
om ett mer exakt beräkningsförfarande får utfärdas genom förordning av statsrådet.
14 §
Begränsning av andelen överlåtbara nyttjanderätter
En kommersiell fiskare kan inneha högst 200,000 promille av de överlåtbara och ickeöverlåtbara nyttjanderätterna för respektive Finlands fiskekvot för strömming och vassbuk och
högst 150,000 promille av Finlands fiskekvot för lax. En sådan koncern som avses i 8 kap.
12 § i aktiebolagslagen (624/2006) och som bedriver kommersiellt fiske betraktas som en (1)
kommersiell fiskare.
15 §
Giltighetstid för överlåtbara nyttjanderätter och förlängning av giltigheten
De överlåtbara nyttjanderätterna gäller i tio kalenderår från det att de fördelats första
gången. Jord- och skogsbruksministeriet kan på basis av en ansökan som görs av innehavaren
av en överlåtbar nyttjanderätt inom den tidsfrist som angivits i en statsrådsförordning förlänga
den överlåtbara nyttjanderättens giltighet för högst fem kalenderår åt gången. Förlängningen
av giltigheten förutsätter att sökanden har registrerats som innehavare av den överlåtbara nyttjanderätten i fråga i det register som avses i 30 §.
Om en innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt inte ansöker om förlängning av giltigheten
för de överlåtbara nyttjanderätterna inom föreskriven tid, återgår de överlåtbara nyttjanderätterna till staten efter det att den ursprungliga giltighetstiden har löpt ut.
Närmare bestämmelser om förfarandet för ansökan om förlängning av giltigheten och om
tidsfristen för ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet.
16 §
Överföring av överlåtbara nyttjanderätter
En innehavare av överlåtbara nyttjanderätter har rätt att överföra en överlåtbar nyttjanderätt
helt eller delvis till en kommersiell fiskare som äger ett fiskefartyg som är registrerat för
kommersiellt fiske i havsområdet. Överlåtbara nyttjanderätter får dock inte överföras till en
kommersiell fiskare som har hemvist i landskapet Åland.
Ett dödsbo eller konkursbo för en innehavare av överlåtbara nyttjanderätter kan överföra en
överlåtbar nyttjanderätt på samma villkor som den ursprungliga rättsinnehavaren.
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Efter överföringen får nyttjanderätterna hos den till vilken nyttjanderätten överförts inte
överskrida den maximiandel av överlåtbara nyttjanderätter som anges i 14 §.
En överlåtbar nyttjanderätt för strömmingsfiske med ryssja får inte överföras till överlåtbara
nyttjanderätter för trålfiske, och en överlåtbar nyttjanderätt för laxfiske får inte överföras till
andra än sådana kommersiella fiskare i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske (379/2015) som
äger ett fiskefartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i havsområdet.
En innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som har hemvist norr om breddgraden 64°00´N
får inte överföra en överlåtbar nyttjanderätt för laxfiske till en sådan kommersiell fiskare vars
hemvist ligger söder om denna breddgrad.
Överföringen av en överlåtbar nyttjanderätt träder i kraft då närings-, trafik- och miljöcentralen har antecknat överföringen i det register som avses i 30 §. Den som överför rätten och
den till vilken rätten överförs ska göra en gemensam ansökan om att få överföringen antecknad.
Bestämmelser om förfarandet i anknytning till ansökan om antecknande av överföring som
avses i 6 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.
17 §
Icke-överlåtbara nyttjanderätter för kommersiella fiskare som börjar bedriva kommersiellt
fiske
Till en fiskare som avses i 88 § i lagen om fiske och som har registrerats som en sådan
kommersiell fiskare i grupp I som börjar bedriva kommersiellt fiske och som äger ett fiskefartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i havsområdet får närings-, trafik- och miljöcentralen på skriftlig ansökan fördela en sådan icke-överlåtbar nyttjanderätt för strömmingsfiske
eller laxfiske med ryssja som gäller högst fem kalenderår åt gången och som beviljas per
kommersiella fiskare och vars storlek motsvarar högst två promille av den del av Finlands fiskekvot av strömming eller lax som finns kvar efter fördelningen av de kvotmängder till landskapet Åland som avses i 12 § och de särskilda fiskekvoter som avses i 18 §.
Av varje Finlands fiskekvot av strömming och lax får icke-överlåtbara nyttjanderätter fördelas sammanlagt till en andel som högst motsvarar fyra procent av den del av Finlands fiskekvot i fråga som finns kvar efter fördelningen av den kvotmängd till landskapet Åland som
avses i 12 § och den särskilda fiskekvot som avses i 18 §. Om alla de sökande som uppfyller
kraven i 1 mom. inte kan beviljas icke-överlåtbara nyttjanderätter till två promille utan att
maximiandelen på fyra procent överskrids, ska av den ännu inte fördelade andelen av Finlands
fiskekvot till de sökande som uppfyller kraven i 1 mom. fördelas lika stora icke-överlåtbara
nyttjanderätter.
Bestämmelser om ansökan om de icke-överlåtbara nyttjanderätter som ska fördelas till
kommersiella fiskare som börjar bedriva verksamhet, om innehållet i ansökan och beslut samt
om de förfaranden som gäller dessa får utfärdas genom förordning av statsrådet.
18 §
Särskilda fiskekvoter
Genom förordning av statsrådet kan sådana särskilda fiskekvoter av Finlands fiskekvoter av
strömming, vassbuk och lax som gäller små mängder reserveras i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för de olika fiskeformerna samt tillgodose de behov som gäller bifångster.
De särskilda fiskekvoterna fastställs på basis av de olika fiskeformernas fångststatistik från
tidigare år och i så små mängder som möjligt så att de inte onödigt begränsar det fiske som
bedrivs genom överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter och genom de aktörsspecifika
fiskekvoter enligt 20 § som fördelas enligt dem.

8

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om
1) vilka fiskbestånd och fiskeformer som de i 1 mom. avsedda särskilda fiskekvoterna gäller,
2) storleken på de särskilda fiskekvoterna samt grunderna för beräkningen av storleken, och
3) begränsningar av fångsten inom de särskilda fiskekvoterna och om begränsningar av
fångstmängderna per kommersiell fiskare.
När förordningar enligt 3 mom. utfärdas får de skyldigheter som följer av dem föreskrivas
olika för olika grupper av kommersiella fiskare samt olika för innehavare av aktörsspecifika
fiskekvoter och övriga kommersiella fiskare.
19 §
Förfarande för fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter
Innan de aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 2 och 3 mom. fördelas enligt de ickeöverlåtbara och överlåtbara nyttjanderätterna, ska de i 12 § 2 mom. avsedda kvotmängder som
ska överföras till landskapet Åland samt de i 18 § avsedda särskilda fiskekvoterna av jord- och
skogsbruksministeriet dras av från varje Finlands årliga fiskekvot av strömming, vassbuk och
lax.
Enligt en icke-överlåtbar nyttjanderätt ska den aktörsspecifika fiskekvot av Finlands fiskekvot som finns kvar efter de avdrag som avses i 1 mom. fördelas av närings-, trafik- och
miljöcentralen enligt den andel i promille som den icke-överlåtbara nyttjanderätten anger.
Enligt en överlåtbar nyttjanderätt ska den aktörsspecifika fiskekvot av Finlands fiskekvot
som finns kvar efter de avdrag som avses i 1 mom. och den fördelning som utförts enligt
2 mom. fördelas av närings-, trafik- och miljöcentralen enligt den andel i promille som den
överlåtbara nyttjanderätten anger.
Aktörsspecifika fiskekvoter och outnyttjade kvotdelar som enligt kvotförordningen om Östersjön och rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av
totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren inte kan överföras
till det följande kalenderåret, återgår den 6 januari det kalenderår som följer på tillämpningsåret för de nämnda förordningarna till jord- och skogsbruksministeriet för att förvaltas av det.
20 §
Fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter
Närings-, trafik- och miljöcentralen fördelar Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk
och lax till aktörsspecifika fiskekvoter för kalenderåret enligt de ansökningar som inkommit
före utgången av tidsfristen från innehavarna av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter och i enlighet med de förfaranden som avses i 19 §. Närings-, trafik- och miljöcentralen
beaktar i sitt beslut sådana eventuella avståenden från aktörsspecifika fiskekvoter som avses i
23 § samt i 27 § 5 mom. avsedda förluster av aktörsspecifika fiskekvoter som följer av obetalda bruksavgifter.
Närings-, trafik- och miljöcentralen får med stöd av ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet fastställa temporära aktörsspecifika fiskekvoter för det följande året så att de temporära kvoterna uppgår till högst 90 procent av de aktörsspecifika fiskekvoter som utifrån överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter fördelas från en viss fiskekvot som tilldelats Finland, om
1) behandling av ändringssökande eller annan domstolsbehandling som påverkar fördelningen av Finlands fiskekvot pågår, eller
2) kvotförordningen om Östersjön inte har publicerats och Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax för det följande året inte har fastställts, varvid de temporära aktörsspe-

9

cifika fiskekvoterna dessutom får uppgå till högst den nedre gräns som anges i en vetenskaplig
rekommendation av Internationella havsforskningsrådet.
När jord- och skogsbruksministeriet har utrett användningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna under det föregående året, kan ministeriet enligt förfarandet i 28 § fördela i 27 § 2 och
3 mom. avsedda eventuella överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten samt vid behov
ändra beslut om de överlåtbara nyttjanderätterna. Utgående från uppgifterna om användningen
av de aktörsspecifika fiskekvoterna under det föregående året eller när de grunder som avses i
2 mom. i denna paragraf inte längre föreligger, ändrar närings-, trafik- och miljöcentralen vid
behov beslut om aktörsspecifika fiskekvoter eller temporära aktörsspecifika fiskekvoter.
När eventuella ändringar av beslut som avses i 3 mom. har gjorts och Europeiska kommissionen genom förordning har bekräftat eventuella överföringar av Finlands fiskekvoter eller
avdrag från det föregående året, ändrar närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov sina beslut om de aktörsspecifika fiskekvoterna. De tillägg som följer av Europeiska kommissionens
förordning fördelas till innehavarna av icke-överlåtbara och överlåtbara nyttjanderätter i proportion till deras andelar och avdragen till de innehavare som har överskridit sin aktörsspecifika fiskekvot under det föregående året fördelas dem emellan i proportion till storleken på de
överskridna kvoterna.
Bestämmelser om ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter, om innehållet i ansökan och beslut samt om de förfaranden som gäller dessa får utfärdas genom förordning av statsrådet.
21 §
Inverkan på aktörsspecifika fiskekvoter vid ändringar av Finlands fiskekvoter
Om Finlands fiskekvot minskar eller ökar mitt i kalenderåret genom ett beslut av Europeiska
unionens råd, ska närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov ändra det beslut om aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 20 § 3 eller 4 mom. så att de tillägg och avdrag i fråga om
Finlands fiskekvoter fördelas till innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter i proportion till de överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätterna.
22 §
Överföring av aktörsspecifika fiskekvoter
En innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot får överföra den aktörsspecifika fiskekvoten
helt eller delvis till en kommersiell fiskare som är registrerad i registret enligt 30 §. Ett dödsbo
eller konkursbo för en innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot kan överföra den aktörsspecifika fiskekvoten på samma villkor som den ursprungliga rättsinnehavaren.
I laxfiske får en aktörsspecifik fiskekvot överföras endast till en sådan kommersiell fiskare
som har registrerats som kommersiell fiskare i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske och som
äger ett fiskefartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i havsområdet.
En innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot som har hemvist norr om breddgraden
64°00´N får inte överföra en aktörsspecifik fiskekvot för lax till en sådan kommersiell fiskare
som har hemvist söder om den breddgraden.
Om innehavaren av en aktörsspecifik fiskekvot överför en aktörsspecifik fiskekvot eller en
del av den till en kommersiell fiskare som inte har registrerats i registret enligt 30 §, ska den
som överför kvoten och den till vilken kvoten överförs göra en gemensam ansökan hos närings-, trafik- och miljöcentralen om att få överföringen antecknad. Närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar att den till vilken kvoten överförs är registrerad som kommersiell fiskare och äger ett fiskefartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i havsområdet.
Överföringen av en aktörsspecifik fiskekvot träder i kraft den dag för vilken närings-, trafikoch miljöcentralen har fastställt överföringen i det register som avses i 30 §.
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Bestämmelser om förfaranden för överföring, ansökan och beslutsfattande i fråga om aktörsspecifika fiskekvoter enligt 2—4 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.
23 §
Avstående från aktörsspecifika fiskekvoter
En innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter kan i en ansökan som avses i 20 § meddela att denna avstår helt eller delvis från sin aktörsspecifika fiskekvot för det
följande kalenderåret som fördelas enligt nyttjanderätten. En aktörsspecifik fiskekvot som en
innehavare av överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter underlåtit att söka jämställs
med en aktörsspecifik fiskekvot som överlåtits.
Den andel som innehavaren avstår från ska fördelas mellan de övriga innehavarna av överlåtbara nyttjanderätter för Finlands fiskekvot i fråga i proportion till de överlåtbara nyttjanderätterna, varvid beaktas innehavarnas beredskap utifrån de ansökningar som avses i 20 § att ta
emot fler aktörsspecifika fiskekvoter. Om alla de aktörsspecifika fiskekvoter som innehavare
avstått från inte tas emot med stöd av de andra innehavarnas ansökningar, kvarstår dessa fiskekvoter hos jord- och skogsbruksministeriet och förvaltas av det.
24 §
Rapporter från innehavare av aktörsspecifika fiskekvoter och kvotarrangemang
Innehavare av aktörsspecifika fiskekvoter ska i de fångst- och landningsdeklarationer som
avses i 21 och 25 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken meddela vem det är som är innehavare av den aktörsspecifika fiskekvot som den
rapporterade fångsten eller en del av den gäller.
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar årligen om de Finlands fiskekvoter som ska omfattas av den möjlighet enligt artikel 15.8 i Europaparlamentets och rådets förordning om den
gemensamma fiskeripolitiken som gäller att de fångster som har överskridit någon annan kvot
än kvoten av målarten eller de fångster för vilka det inte finns en kvot dras av från kvoten av
målarten upp till högst nio procent av den.
Bestämmelser om de fiskebegränsningar i fråga om fiskeredskap som får användas, fiskeområden eller fångstens sammansättning, vilka behövs för att tillämpa det beslut av jord- och
skogsbruksministeriet som avses i 2 mom., får utfärdas genom förordning av statsrådet.
25 §
Specialbestämmelser om laxfångster
Första försäljning av lax som fiskats i havsområdet är tillåten endast för en innehavare av en
aktörsspecifik fiskekvot. Övriga kommersiella fiskare ska frisläppa laxarna vid fiske med ryssja. Innehavaren av en aktörsspecifik fiskekvot för lax ska märka de laxar som ska säljas med
den identifieringsbeteckning som fås från närings-, trafik- och miljöcentralen på så sätt att innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvot från vilken laxen härstammar kan identifieras.
Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om
1) maximimängden av den laxfångst som tillåts per kommersiell fiskare i ett visst område eller under en viss tid,
2) begränsningar av laxfångstens sammansättning, och
3) förfaranden för märkningen av den fångst som gäller de aktörsspecifika fiskekvoterna.
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När förordningar enligt 2 mom. utfärdas får de skyldigheter som följer av dem föreskrivas
olika för olika grupper av kommersiella fiskare samt olika för innehavare av aktörsspecifika
fiskekvoter och övriga kommersiella fiskare.
26 §
Bruksavgift för aktörsspecifika fiskekvoter
Innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter ska till staten betala bruksavgift för aktörsspecifika fiskekvoter.
Bruksavgiften beräknas genom att multiplicera storleken på den aktörsspecifika fiskekvoten
med priset per ton på strömming och vassbuk eller styckepriset på lax. Bestämmelser om de
priser per ton och per fisk på strömming, vassbuk och lax som bestäms enligt primärproducentens genomsnittliga marknadspris så att priserna i genomsnitt inte överskrider en och en halv
procent av det marknadspris som primärproducenten får per ifrågavarande ton fisk eller en enskild fisk utfärdas genom förordning av statsrådet.
I det beslut om fördelning som avses i 20 § 1 mom. och som gäller de aktörsspecifika fiskekvoterna fastställer närings-, trafik- och miljöcentralen en bruksavgift för den aktörsspecifika fiskekvot som innehavaren av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter får.
27 §
Skyldigheter för innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter samt påföljder vid underlåtelse att iaktta skyldigheterna
Innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt är skyldiga att utnyttja sina aktörsspecifika fiskekvoter som fördelats på basis av denna rätt eller att överföra dem till andra kommersiella
fiskare i enlighet med 22 §.
En överlåtbar nyttjanderätt återgår i sin helhet till staten, om dess innehavare under två av
tre på varandra följande år inte använder sin aktörsspecifika fiskekvot som fördelats på basis
av den överlåtbara nyttjanderätten eller inte överför en del av den till andra kommersiella fiskare i enlighet med 22 §.
Hälften av en överlåtbar nyttjanderätt återgår till staten, om dess innehavare under två av tre
på varandra följande år inte använder minst hälften av sin aktörsspecifika fiskekvot som fördelats på basis av den överlåtbara nyttjanderätten eller inte överför minst hälften av den till andra
kommersiella fiskare i enlighet med 22 §.
Den icke-överlåtbara nyttjanderätt som avses i 17 § återgår i sin helhet till staten, om dess
innehavare under två av tre på varandra följande år inte använder minst 50 procent av sin aktörsspecifika fiskekvot som fördelats på basis av den icke-överlåtbara nyttjanderätten.
Innehavaren av den överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätten är skyldig att betala
bruksavgiften för den aktörsspecifika fiskekvoten före förfallodagen. Om innehavaren av den
överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätten inte har betalat bruksavgiften senast på den
förfallodag som fastställts i en påminnelse och före tidsfristen för det följande årets ansökan
om aktörsspecifika fiskekvoter, förlorar innehavaren sin rätt till den aktörsspecifika fiskekvoten för det följande året.
28 §
Fördelning av överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten
Jord- och skogsbruksministeriet fördelar enligt de ansökningar som inkommit före den tidsfrist som ministeriet bestämt de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten på basis av
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27 § 2 och 3 mom. och 15 § till de innehavare av icke-överlåtbara nyttjanderätter enligt 17 §
som under minst två år har utnyttjat minst 50 procent varje år av de aktörsspecifika fiskekvoter som fördelats enligt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna.
Storleken på en överlåtbar nyttjanderätt som fördelats i enlighet med 1 mom. kan vara högst
fyra promille.
Om de nyttjanderätter som återgått till staten inte räcker till för alla de innehavare av ickeöverlåtbara nyttjanderätter som uppfyller de ovannämnda kraven, rangordnas de sökande så att
giltighetstiden för den icke-överlåtbara nyttjanderätten prioriteras i första hand och det procentuella utnyttjandet av den icke-överlåtbara nyttjanderätten i andra hand.
Om det av de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten på basis av 27 § 2 och
3 mom. och 15 § finns kvar överlåtbara nyttjanderätter efter fördelningen enligt 3 mom. i
denna paragraf, fördelas den återstående andelen mellan de övriga innehavarna av de överlåtbara nyttjanderätterna för Finlands fiskekvot i fråga i proportion till de överlåtbara nyttjanderätterna och enligt de begränsningar som avses i 14 §.
Bestämmelser om hur de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten ska fördelas till
kommersiella fiskare får utfärdas genom förordning av statsrådet.
29 §
Skyldigheter för innehavare av aktörsspecifika fiskekvoter samt påföljder vid underlåtelse att
iaktta skyldigheterna
Innehavaren av en aktörsspecifik fiskekvot ska ordna sin fiskeverksamhet och följa upp utnyttjandet av sin aktörsspecifika fiskekvot med beaktande av verkningarna av en eventuell
överskridning av kvoten så att de fångster som innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvoten
fiskar inte överskrider den aktörsspecifika fiskekvot som fördelats eller som ska fördelas till
innehavaren.
Det är förbjudet att fiska Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax utan en aktörsspecifik fiskekvot, med undantag av det fiske som bedrivs på basis av de särskilda fiskekvoter som avses i 18 §. Innehavaren av en aktörsspecifik fiskekvot får inte fiska ovannämnda Finlands fiskekvoter, om innehavarens aktörsspecifika fiskekvot som gäller en av de
ovannämnda fiskekvoterna i Finland har fyllts. Fisket ska avbrytas omedelbart om det är uppenbart att den aktörsspecifika fiskekvoten har fyllts. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan
bevilja tillstånd för trålfiske eller fiske med ryssja i forsknings- och utbildningssyfte utan aktörsspecifik fiskekvot på så sätt att fångsten hänförs till en särskild fiskekvot.
I fråga om påföljdsavgiften som påförs för allvarlig överträdelse på grund av fiske utan en
aktörsspecifik fiskekvot, fiske som överskridit denna kvot och överträdelse av skyldigheten
enligt 25 § att märka lax föreskrivs i 51 och 52 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken.
Om en sådan innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot som har överskridit en aktörsspecifik
fiskekvot samtidigt är innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt, ska en mängd som motsvarar
den överskridna mängden dras av från den aktörsspecifika fiskekvoten för det följande året
som fördelats till innehavaren av den överlåtbara nyttjanderätten och denna andel av den aktörsspecifika fiskekvoten återgå till staten.
Om en innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot överskrider sin aktörsspecifika fiskekvot,
har innehavaren efter landningen av fångsten 72 timmar på sig att skaffa flera aktörsspecifika
fiskekvoter samt att meddela närings-, trafik- och miljöcentralen om detta för att undgå de påföljder som avses i 3 och 4 mom.
Bestämmelser om förfarandet vid överföringar enligt 5 mom. och om uppföljningen av aktörsspecifika fiskekvoter får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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30 §
Register över överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter inom kommersiellt
fiske
Jord- och skogsbruksministeriet tar i bruk ett register för överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter (fiskekvotsregister) som ska ingå i det datasystem som avses i 29 § i
lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Registret
används för skötseln av de uppgifter som det föreskrivs om i Europeiska unionens lagstiftning
och i denna lag.
Ansvariga för fiskekvotsregistret är jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafikoch miljöcentralen. Huvudansvarig registerförare är närings-, trafik- och miljöcentralen.
Bägge registeransvariga svarar för de uppgifter som de för in i registret och för uppgifternas
riktighet. Registeruppgifterna får lämnas ut till Naturresursinstitutet för forskning och statistikföring.
31 §
Fiskekvotsregistrets innehåll
I fiskekvotsregistret kan införas
1) namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer i fråga om innehavare av överlåtbara nyttjanderätter, icke-överlåtbara nyttjanderätter samt
aktörsspecifika fiskekvoter,
2) de andelar i promille av de överlåtbara nyttjanderätter och icke-överlåtbara nyttjanderätter
som innehas av innehavare av överlåtbara nyttjanderätter och icke-överlåtbara nyttjanderätter
samt storlekarna på de aktörsspecifika fiskekvoter som innehas av innehavare av aktörsspecifika fiskekvoter samt användningsgraden i anknytning till nyttjandet av dem och fångsterna,
3) namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som behövs för autentiseringen i fråga om en
kontaktperson som bemyndigats att ta del av uppgifter om, utnyttja, göra anmälningar om och
utföra överföringar av aktörsspecifika fiskekvoter i stället för en innehavare av överlåtbara
nyttjanderätter, icke-överlåtbara nyttjanderätter samt aktörsspecifika fiskekvoter,
4) uppgifter om överföringar av överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter,
5) uppgifter om observerade aktörsspecifika fiskekvoter som har överskridits eller om fiske
utan fiskekvoter, samt
6) andra nödvändiga uppgifter som behövs vid behandlingen av ansökningar.
32 §
Innehavarens rätt att använda uppgifterna i fiskekvotsregistret
Innehavarna av överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter har i den elektroniska tjänst som hör till registret rätt att ta del av sina egna uppgifter, att ta del av övriga uppgifter om identifieringsbeteckningarna för de som innehar överlåtbara och icke-överlåtbara
nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter samt att helt eller delvis överföra sin aktörsspecifika fiskekvot till en annan innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot som införts i registret.
För att ta del av uppgifter samt för överföringar i den elektroniska tjänsten krävs det sådan
stark autentisering som avses i 2 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska
tjänster (617/2009).

14

4 kap.
Marknadsordningen
33 §
Erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer
De producentorganisationer och branschorganisationer inom fiskeri och vattenbruk som avses i kapitel II avsnitt 1 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning erkänns av jordoch skogsbruksministeriet i enlighet med artikel 2 i kommissionens producentförordning. Erkännandet förutsätter att de villkor som anges i artiklarna 14 och 16 i Europaparlamentets och
rådets marknadsförordning uppfylls.
En sådan ekonomiskt tillräckligt aktiv producentorganisation som avses i artikel 14.1 b i
Europaparlamentets och rådets marknadsförordning innebär att den ekonomiska verksamheten
utgör minst 20 procent av den årliga fångsten av fiskarten i fråga eller av det antal kommersiella fiskare i Finland som fiskar den. Den väsentliga andelen av verksamheten inom produktion samt antingen beredning eller saluföring, eller båda, med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter eller produkter som beretts av fiskeri- och vattenbruksprodukter, som avses i
artikel 16.1 b i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning, ska utgöra minst 20 procent.
I fråga om ansökan om det erkännande som avses i 1 mom. föreskrivs i kommissionens producentförordning. Bestämmelser om de utredningar som ska fogas till ansökan får utfärdas
genom förordning av statsrådet.
34 §
Återkallelse av erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer
Beslut om återkallelse av det erkännande som avses i 33 § fattas av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning och artiklarna 3 och 4 i kommissionens producentförordning, om förutsättningarna för erkännandet
inte längre uppfylls.
35 §
Utvidgning av regler för producentorganisationer och branschorganisationer
Beslut om att de regler som gäller för en producentorganisation och branschorganisation
även ska gälla för producenter som inte hör till producentorganisationen eller för aktörer som
inte hör till branschorganisationen fattas av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med artiklarna 22, 23 och 25 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning och artikel 5 i
kommissionens producentförordning. Organisationen ska i en ansökan som gäller en utvidgning av reglerna lägga fram grunderna för utvidgningen av reglerna och visa att de förutsättningar som föreskrivs i artiklarna 22 och 23 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning uppfylls.
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om de ersättningar enligt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning som de producenter eller aktörer som inte hör till organisationen ska betala till producentorganisationen eller branschorganisationen.

15

36 §
Producentorganisationens produktions- och saluföringsplan
Jord- och skogsbruksministeriet godkänner producentorganisationens produktions- och saluföringsplan eller ändringar i den som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning i enlighet med kommissionens produktionsförordning.
Jord- och skogsbruksministeriet godkänner den årsrapport om producentorganisationens
verksamhet enligt produktions- och saluföringsplanen som avses i artikel 28.5 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning.
37 §
Handelsbeteckningar och vetenskapliga namn på fiskeri- och vattenbruksprodukter
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet fastställs den förteckning över handelsbeteckningar och vetenskapliga namn på tillåtna fiskeri- och vattenbruksprodukter inom
Finlands territorium som avses i artikel 37.1 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning.
5 kap.
Registrering av fiskefartyg som används i insjövatten
38 §
Fiskefartygsregister för insjövatten
I fiskefartygsregistret för insjövatten införs de fartyg och båtar som används för kommersiellt fiske i insjövatten (insjöfartyg).
39 §
Behörig registeransvarig
Närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig registeransvarig när det gäller insjöfartyg.
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om registrering och avregistrering av insjöfartyg,
gör registeranteckningar om dem samt svarar för att anteckningarna är riktiga.
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för styrningen av registerföringen samt för upprätthållandet och utvecklandet av det informationssystem som krävs för att administrera registret.
40 §
Uppgifter som antecknas i registret
De uppgifter om ett insjöfartyg som ska antecknas i registret innefattar namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, språkkod samt adress- och kontaktuppgifter för
fiskefartygets ägare och innehavare. I registret antecknas dessutom fartygsgruppen för fartyget
som avses i 41 §, uppgifter om besiktning av fartyget, maskinstyrkan för fartygets huvudmotor
samt uppgifter om de utmätningsåtgärder, säkringsåtgärder och verkställighetsåtgärder som
gäller fartyget.
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41 §
Gruppering
Insjöfartyg grupperas enligt deras huvudsakliga användningssätt vid fiske i två grupper enligt följande:
1) fartygsgrupp 1: trålare,
2) fartygsgrupp 2: övriga fartyg.
För insjöfartyg ges en identifieringsbeteckning som omfattar tre bokstäver samt en sifferdel.
Identifieringsbeteckningens bokstavsdel omfattar bokstäverna KAL och sifferdelen omfattar
nummer i löpande ordning.
42 §
Registrering av insjöfartyg
Ägaren av ett insjöfartyg ska innan fartyget tas i bruk vid fiske anmäla fartyget för registrering.
Till ansökan ska fogas en styrkt kopia av den handling som visar äganderättens övergång
samt i fråga om sådana insjöfartyg som ska besiktas även kopior av besiktningsintyg.
Då ett insjöfartyg har antecknats i registret ges ett registerutdrag om detta.
43 §
Avregistrering av insjöfartyg
Ett insjöfartyg avregistreras på basis av ägarens anmälan. Innan ett beslut fattas ska den innehavare av fartyget som antecknats i registret underrättas om ägarens anmälan.
Insjöfartyget kan avregistreras av den registeransvariga, om det har förstörts eller om det
inte har använts för kommersiellt fiske under de tre senaste kalenderåren. Innan ett beslut fatttas ska den ägare och den innehavare av fartyget som antecknats i registret ges tillfälle att bli
hörda.
44 §
Skyldighet att anmäla förändringar och uppgifter
Om ett insjöfartyg har förstörts eller om det inte längre används i kommersiellt fiske eller
om det skett någon annan väsentlig förändring i registeruppgifterna, ska ägaren av insjöfartyget utan dröjsmål informera om detta och samtidigt lägga fram en behövlig utredning om förändringarna. Om den registeransvariga har fått kännedom om förändringen på något annat
sätt, kan den registeransvariga efter att ha hört den berörda parten ändra registeruppgifterna så
att de motsvarar de förändrade omständigheterna.
Ett fartygs ägare och innehavare är skyldiga att på den registeransvarigas begäran lämna
uppgifter som behövs för registerföringen eller ändamålet med registret.
45 §
Den registeransvarigas rätt att få uppgifter av myndigheter
Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvariga rätt att få följande uppgifter som är
nödvändiga för registerföringen och ändamålet med registret:
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1) av de myndigheter som ansvarar för befolkningsregistret samt företags- och organisationsdataregistret, personbeteckningar samt företags- och organisationsnummer, adress- och
kontaktuppgifter om insjöfartygs ägare och innehavare och anställda på insjöfartyg samt uppgifter om personers död och uppgifter om att juridiska personer upplösts eller att deras verksamhet upphört,
2) av de myndigheter som för fartygsregister, uppgifter om anteckningar om dem som äger
och innehar registrerade fiskefartyg,
3) av utmätningsmyndigheterna uppgifter om utmätningsåtgärder, säkerhetsåtgärder och
verkställighetsåtgärder som gäller insjöfartyg,
4) av de myndigheter som utför besiktning av fartyg uppgifter om besiktning av insjöfartyg.
Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning eller annars i elektronisk form.
6 kap.
Särskilda bestämmelser
46 §
Naturresursinstitutets rätt att få uppgifter
Naturresursinstitutet har rätt att av registrerade kommersiella fiskare, av företag inom beredning och saluföring av fisk, av vattenbruksföretag samt av övriga aktörer inom fiskerinäringen
få sådana uppgifter i anknytning till verksamhetsutövandet som är nödvändiga för att kunna
iaktta de skyldigheter i fråga om insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerinäringen och stöd för vetenskapliga utlåtanden som det föreskrivs om inom Europeiska
unionen.
47 §
Tillträde till provtagningsställen och företagsregister
Naturresursinstitutets utsedda uppgiftsinsamlare har rätt till tillträde till fartyg, företagslokaler, andra provtagningsställen samt företagsregister för att samla in uppgifter som behövs för
att kunna iaktta de skyldigheter i fråga om insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter
inom fiskerinäringen och stöd för vetenskapliga utlåtanden som det föreskrivs om inom Europeiska unionen till den del de lokaler som avses ovan inte omfattas av hemfriden. Vid insamling av uppgifter ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 39 § i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på uppgiftssamlare
när de utför de uppgifter som avses ovan.
48 §
Ändringssökande
Ändring i beslut som meddelats av jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafikoch miljöcentralen enligt denna lag får sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol på
det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett beslut som meddelats av
Åbo förvaltningsdomstol får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
En myndighet som fattat ett beslut enligt denna lag har besvärsrätt i fråga om Åbo förvaltningsdomstols beslut, om förvaltningsdomstolen har ändrat myndighetens beslut eller upphävt
det.
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Beslut som fattats med stöd av 12 § 3 mom., 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § 1—4 mom.,
21 § och 24 § 2 mom. ska iakttas även om ändring söks.
Vid ändringssökande iakttas i övrigt förvaltningsprocesslagen.
49 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 12 december 2016.
Genom denna lag upphävs lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma
fiskeripolitik (1139/1994).
Om det i någon annan lag hänvisas till lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska denna lag tillämpas i
stället för den lagen.
Ett insjöfartygs ägare ska inom ett år från det att denna lag har trätt i kraft anmäla för registrering ett sådant fartyg vars registrering inte var obligatorisk när denna lag trädde i kraft.

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President

Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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