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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det ändringar i 

lagen om registrering av fiskefartyg och vat-
tenbruksfartyg som används till havs, lagen 
om försäkringsstöd för kommersiellt fiske, 
lagen om fiske, lagen om det nationella ge-
nomförandet av den europeiska förordningen 
om Europeiska havs- och fiskerifonden och 
lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen 
över den gemensamma fiskeripolitiken. Änd-
ringarna hänför sig till de omorganiseringar 
av uppgifter som görs till följd av fiskeriför-
valtningens krympande resurser. 

Lagen om registrering av fiskefartyg och 
vattenbruksfartyg som används till havs före-
slås bli ändrad på så sätt att Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Egentliga Finland blir 
behörig registeransvarig inom alla närings-, 
trafik- och miljöcentralers områden. Dessut-
om överförs verkställighetsuppgifter som 
jord- och skogsbruksministeriet enligt den 
lagen har haft till Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Egentliga Finland. 

Det föreslås att lagen om försäkringsstöd 
för kommersiellt fiske ändras så att de upp-
gifter som enligt lagen hör till en närings-, 
trafik- och miljöcentral ska skötas av När-
ings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 
Finland i stället för av Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Österbotten. 

Lagen om fiske ändras när det gäller avtal 
avsedda att skydda saimenvikaren så att När-
ings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Sa-
volax får befogenheter att ingå dessa avtal, i 
stället för Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Södra Savolax. 

Lagen om det nationella genomförandet av 
den europeiska förordningen om Europeiska 
havs- och fiskerifonden och lagen om ett på-
följdssystem för och tillsynen över den ge-
mensamma fiskeripolitiken föreslås bli preci-
serade i fråga om bestämmelserna om dele-
gering av vissa uppgifter. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 
2015. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föreslagna ändringar 

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i 
början av 2014 en projektgrupp för utveck-
landet av fiskeriförvaltningen med uppdrag 
att gå igenom fiskeriförvaltningens uppgifter 
inom såväl central- som regionalförvaltning-
en. Hösten 2014 kom man med stöd av en 
utvärdering av de olika organisationsalterna-
tiven som gjorts under ledning av jord- och 
skogsbruksministeriet och arbets- och när-
ingsministeriet fram till att det mest funge-
rande alternativet är att uppgifter som gäller 
fiskerisektorn koncentreras till tre närings-, 
trafik- och miljöcentraler, dvs. centralerna i 
Egentliga Finland, Norra Savolax och Lapp-
land. Dessa närings-, trafik- och miljöcentra-
ler ska från ingången av 2015 sköta fiskeri-
frågor också inom de övriga närings-, trafik- 
och miljöcentralernas verksamhetsområden. 
Denna centralisering har gjorts genom stats-
rådets förordning om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna (1392/2014). 

Genom att centralisera de uppgifter som 
gäller fiskerisektorn strävar man efter att sva-
ra på de förändringar som följer av bespa-
ringarna i närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas omkostnader och av den snabba pen-
sioneringstakten bland fiskeriförvaltnings-
personalen. Centraliseringen görs så att den 
centrala servicen till fiskerisektorn tryggas 
och utan att kundbetjäningen och nätet av 
verksamhetsställen ändras. De anställda fort-
sätter att arbeta vid samma närings-, trafik- 
och miljöcentraler som tidigare. I och med 
centraliseringen övergår man till större enhe-
ter med större verksamhetsområden, vilket 
gör det möjligt att sköta uppgifterna med 
mindre personalresurser. 

Lagen om registrering av fiskefartyg och 
vattenbruksfartyg som används till havs 
(690/2010, nedan fiskefartygsregisterlagen) 
innehåller bestämmelser om förfarandena vid 
och förutsättningarna för registrering i fiske-
fartygsregistret av finländska fiskefartyg och 
vattenbruksfartyg. I lagen finns det också be-
stämmelser om avregistrering av fartyg, om 
de uppgifter som ska antecknas i registret, 

om utlämnande av uppgifter och om avfö-
rande av uppgifter ur registret. Europeiska 
unionens lagstiftning begränsar antalet fartyg 
i medlemsstaternas register och fartygens 
fiskekapacitet samt förpliktar medlemsstater-
na att föra fiskefartygsregister över fiskefar-
tyg som för medlemsstatens flagg på havs-
områdena. 

Enligt 4 § i fiskefartygsregisterlagen förs 
registret av jord- och skogsbruksministeriet 
och av närings-, trafik- och miljöcentralerna 
vid kusten. Närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna beslutar om registreringstillstånd och 
gör registeranteckningar. Ministeriet admini-
strerar registerutrymmet och svarar för den 
tekniska driften av registret. Enligt 13 § 
3 mom. ska närings-, trafik- och miljöcentra-
len för säkerställande av tillräckligt register-
utrymme innan registreringstillstånd beviljas 
begära och få jord- och skogsbruksministeri-
ets bekräftelse för användningen av register-
utrymmet. 

Det föreslås att lagens 4 § upphävs och att 
bestämmelser från den paragrafen, ändrade 
till behövliga delar, överförs till 5 §, som in-
går i 2 kap. som gäller registreringsförfaran-
det. Lagens 5 § ändras så att Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Egentliga Finland blir 
behörig registeransvarig i hela landet och ska 
sköta registreringstillstånden för alla fiskefar-
tyg och andra uppgifter i anslutning till en 
registrering. Dessutom föreslås det en sådan 
ändring av paragrafen att Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Egentliga Finland ska 
administrera Finlands registerutrymme i stäl-
let för jord- och skogsbruksministeriet. Änd-
ringen gör det administrativa arbetet i anslut-
ning till registerföringen lättare och effekti-
vare i och med att en enda myndighet ansva-
rar för registreringen. 

Vidare föreslås det en sådan ändring av 
27 §, som gäller utlämnande av uppgifter, att 
endast Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland ska besluta om utlämnande 
av uppgifter som antecknats i fiskefartygsre-
gistret. Enligt den gällande lagen är såväl 
jord- och skogsbruksministeriet som när-



 RP 353/2014 rd  
  

 

3 

ings-, trafik- och miljöcentralerna behöriga 
att besluta om utlämnande av uppgifter. 

Lagens 13 § 3 mom., som gäller de regis-
teransvariga närings-, trafik- och miljöcentra-
lernas skyldighet att begära ministeriets be-
kräftelse för användningen av registerut-
rymmet, föreslås bli upphävt. Likaså föreslås 
17 § 3 mom. bli upphävt. I det momentet 
förpliktas närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna att fatta beslut om avregistrering i en-
lighet med jord- och skogsbruksministeriets 
föreskrifter. Ministeriet har inte längre i fort-
sättningen något behov av att meddela såda-
na föreskrifter när registerföringen koncent-
reras till en enda närings-, trafik- och miljö-
central i enlighet med propositionen. 

Med stöd av lagen om försäkringsstöd för 
kommersiellt fiske (998/2012, nedan försäk-
ringsstödslagen) betalas kommersiella fiska-
re stöd av statsmedel som ersättning för ska-
dor på fångst- och fiskeredskap och på högst 
12 meter långa fartyg inom Finlands territo-
rialvatten eller ekonomiska zon. Lagen inne-
håller bestämmelser om förutsättningarna för 
stöd och om förfarandet vid betalning av 
stöd. Dessutom föreskrivs det om fiskeriför-
säkringsinrättningar, som förmedlar stödet 
till försäkringstagarna som en del av den för-
säkringsersättning som ska betalas. Enligt la-
gen beslutar närings-, trafik- och miljöcentra-
len om godkännande av en sökande som en i 
lagen avsedd fiskeriförsäkringsinrättning 
samt styr och utövar tillsyn över fiskeriför-
säkringsinrättningarna när dessa sköter sina 
uppgifter. Närings-, trafik- och miljöcentra-
len beslutar också om återkrav av stöd. 

Det föreslås en sådan ändring av 19 § i för-
säkringsstödslagen att Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Egentliga Finland i stället för 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Öster-
botten ska vara behörig att sköta uppgifterna 
enligt den lagen inom alla närings-, trafik- 
och miljöcentralers områden. I 20 § i försäk-
ringsstödslagen föreskrivs det om sökande av 
ändring i beslut som en fiskeriförsäkringsin-
rättning har fattat med stöd av den lagen. Be-
stämmelsen föreslås bli ändrad på så sätt att 
begäran om omprövning av ett beslut av en 
fiskeriförsäkringsinrättning ska riktas till 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egent-
liga Finland i stället för till Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Österbotten. Dessutom 

föreslås det att paragrafen ändras så att för-
valtningslagens allmänna bestämmelser om 
omprövningsförfarandet ska tillämpas på 
omprövningsförfarande enligt denna para-
graf. 

De föreslagna ändringarna har samband 
med den ovannämnda omorganiseringen av 
fiskeriförvaltningen, som innebär att När-
ings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 
Finland utöver sitt eget verksamhetsområde 
också ska sköta uppgifter i anslutning till fis-
kerisektorn inom verksamhetsområdena för 
närings-, trafik- och miljöcentralerna i Sata-
kunta, Nyland, Sydöstra Finland, Södra Ös-
terbotten och Österbotten. 

I 37 b § i lagen om fiske föreskrivs det om 
befogenheterna för Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Södra Savolax att med inneha-
vare av fiskerätt ingå avtal för att saimenvi-
karstammen ska förbli livskraftig och för att 
en gynnsam bevarandestatus ska nås för sai-
menvikaren. I praktiken enas man i avtalen 
om behövliga begränsningar av fisket som 
delägarlagen ska införa. Det föreslås en så-
dan ändring av bestämmelsen att dessa befo-
genheter i fortsättningen ska innehas av När-
ings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Sa-
volax, som utöver sitt eget verksamhetsom-
råde också ska sköta fiskerifrågor inom verk-
samhetsområdena för närings-, trafik- och 
miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra 
Savolax. 

I lagen om det nationella genomförandet av 
den europeiska förordningen om Europeiska 
havs- och fiskerifonden (1093/2014) anges 
på det sätt som gemenskapslagstiftningen 
förutsätter bl.a. de myndigheter i Finland 
som sköter uppgifterna som förvaltnings-
myndighet och förmedlande organ. Enligt 4 § 
1 mom. är jord- och skogsbruksministeriet 
förvaltningsmyndighet enligt artikel 123.1 i 
förordningen om allmänna bestämmelser 
(dvs. Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska so-
cialfonden, Sammanhållningsfonden, Euro-
peiska jordbruksfonden för landsbygdsut-
veckling och Europeiska havs- och fiskeri-
fonden, om fastställande av allmänna be-
stämmelser för Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden, Sam-
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manhållningsfonden och Europeiska havs- 
och fiskerifonden samt om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006). Enligt 
8 § 1 mom. är närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna förmedlande organ enligt artikel 
123.6 i förordningen om allmänna bestäm-
melser. 

Enligt 4 § 2 mom. kan jord- och skogs-
bruksministeriet till de förmedlande organen 
överföra uppgifter för förvaltningsmyndighe-
ten som anknyter till tillsynen över de åtgär-
der som finansieras via Europeiska havs- och 
fiskerifonden och till uppföljningen av och 
rapporteringen om det operativa programmet 
samt till informationsförmedlingen och det 
elektroniska informationssystemet liksom 
även utbildnings- och styrningsuppgifter som 
hör samman med det operativa programmet. 
Det föreslås en sådan precisering att be-
stämmelser om överföring av dessa uppgifter 
ska utfärdas genom förordning av statsrådet. 
I praktiken är det meningen att koncentrera 
åtminstone informationsförmedlingsuppgif-
terna och vissa samordningsuppgifter som 
för närvarande sköts vid ministeriet till en 
enda närings-, trafik- och miljöcentral som 
sköter fiskerifrågor. 

I lagen om ett påföljdssystem för och till-
synen över den gemensamma fiskeripolitiken 
(1188/2014) föreskrivs det om den nationella 
tillsynen och påföljderna i fråga om Europe-
iska unionens gemensamma fiskeripolitik. 
Enligt lagens 4 § kontrollerar, styr och koor-
dinerar jord- och skogsbruksministeriet över-
vakningen av iakttagandet av den gemen-
samma fiskeripolitiken och svarar för de 
uppgifter som avses i artikel 5.5 i rådets kon-
trollförordning. Bestämmelser om övriga till-
synsmyndigheter och deras uppgifter finns i 
5–9 §. 

I 4 § föreslås det ett nytt 3 mom. enligt vil-
ket det genom förordning av statsrådet får ut-
färdas bestämmelser om överföring till en 
närings-, trafik- och miljöcentral av styr-
nings- och koordineringsuppgifter som hän-
för sig till övervakningen av iakttagandet av 
Europeiska unionens gemensamma fiskeripo-
litik. Med det nya momentet är det meningen 
att göra det möjligt att koncentrera styrnings- 
och koordineringsuppgifter inom den prak-
tiska övervakningen i anslutning till EU:s 
fiskeripolitik till en enda närings-, trafik- och 

miljöcentral som har hand om fiskerifrågor 
och på så sätt sköta uppgifterna effektivare 
och nå kostnadsfördelar. 
 
2  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för statsbudgeten. 

Ändringarna i lagen om registrering av fis-
kefartyg och vattenbruksfartyg som används 
till havs har beaktats i budgeten för 2015. 
Genom ändringen av lagen om ett påföljds-
system för och tillsynen över den gemen-
samma fiskeripolitiken blir det möjligt att 
genom förordning av statsrådet överföra 
styrnings- och koordineringsuppgifter som 
hänför sig till övervakningen från jord- och 
skogsbruksministeriet till en närings-, trafik- 
och miljöcentral. Effekterna på statsbudgeten 
av eventuella resursöverföringar i anslutning 
till statsrådsförordningen beaktas vid bered-
ningen av överföringarna. Till övriga delar 
har förslaget inga konsekvenser för statsbud-
geten. 

De föreslagna ändringarna gäller uppgifts-
fördelningen dels mellan jord- och skogs-
bruksministeriet och närings-, trafik- och 
miljöcentralerna, dels mellan de olika när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna. Strävan är 
att göra myndighetsfunktionerna effektivare 
för att kundservicen och verkställigheten av 
fiskerilagstiftningen ska kunna tryggas och 
kostnadseffektiviteten förbättras. 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för det kommersiella fisket eller företa-
gandet inom fiskerisektorn. Målet med om-
organiseringen inom fiskeriförvaltningen och 
med de föreslagna ändringarna i lagstiftning-
en är att genom en effektivare förvaltning se 
till att fiskeriförvaltningen i framtiden kan 
betjäna sina kunder inom fiskerisektorn så 
väl och kostnadseffektivt som möjligt. 
 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Yttranden om propo-
sitionen har begärts av arbets- och närings-
ministeriet, finansministeriet, miljöministeri-
et, inrikesministeriet, justitieministeriet, när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna, Forststy-
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relsen, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL 
- Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry,  
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry, Cen-
tralförbundet för Fiskerihushållning rf, Fin-
lands Fiskodlarförbund rf, Finlands Fritids-
fiskares Centralorganisation rf, Suomen Ka-
lakauppiasliitto - Finlands Fiskhandlarför-
bund ry, Livsmedelsindustriförbundet rf, 
WWF Finland, Finlands naturskyddsför-
bund rf, fiskeriförsäkringsföreningarna samt 
fiskeområdena inom verksamhetsområdet för 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra 
Savolax. 

Elva yttranden gavs in. Remissinstanserna 
hade inget att påpeka om innehållet i de före-
slagna ändringarna. Inrikesministeriet, Fin-
lands Fiskhandlarförbund och Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Österbotten föror-
dade de föreslagna ändringarna. Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Österbotten beto-
nade att fiskeriförsäkringsuppgifter även i 
fortsättningen bör skötas av kontoret i Vasa 
och att utbetalningar i anslutning till dessa 
uppgifter inte får koncentreras till närings- 
trafik- och miljöcentralernas nationella ut-
vecklings- och förvaltningscenter. Justitiemi-
nisteriet konstaterade i sitt yttrande behovet 
av på några ändringar av teknisk natur. Dessa 

ändringar gjordes vid den fortsatta bered-
ningen. 
 
4  Samband med andra proposit io-

ner 

Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om fiske och till lagar om änd-
ring av vissa lagar som har samband med den 
(RP 192/2014 rd) är under behandling i riks-
dagen och i den föreslås det att lagen om fis-
ke ska upphävas. I denna proposition föreslås 
att lagen om fiske ska ändras. Till innehållet 
motsvarar 60 § i det förslag till ny lag om 
fiske som är under behandling 37 b § i den 
gällande lagen om fiske som här föreslås bli 
ändrad. De två propositionerna bör därför 
samordnas. 
 
 
5  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 april 
2015. 
 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

1. 

 

Lag 

om ändring av lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till 
havs 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

(690/2010) 4 §, 13 § 3 mom. och 17 § 3 mom. samt  
ändras 5 och 27 § som följer: 

 
5 § 

Behörig registeransvarig 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland är behörig registeransvarig 
inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers 
verksamhetsområden. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Egentliga Finland beslutar 
om registrering och avregistrering av fartyg, 
beviljar registreringstillstånd enligt 12 och 
18 § och gör registeranteckningar om fiske-
fartyg och vattenbruksfartyg. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland svarar för att de uppgifter 
som den har infört i registret är riktiga samt 
administrerar registerutrymmet och gör regis-

teranteckningar om fartygsgruppernas regis-
terutrymme. 

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för 
den tekniska driften av registret. 
 

27 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland beslutar om utlämnande av 
uppgifter som antecknats i fiskefartygsre-
gistret. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av 19 och 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 19 § och 20 § 1 mom. 

som följer: 
 

19 § 

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen 

De uppgifter som föreskrivs för närings-, 
trafik- och miljöcentralen i denna lag sköts 
inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers 
verksamhetsområden av Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Egentliga Finland. De övriga 
närings-, trafik- och miljöcentraler vars verk-
samhetsområde gränsar till kusterna i Fin-
lands havsområde ska ge handräckning inom 
sitt verksamhetsområde i samband med så-
dana inspektioner för att konstatera skadefall 
som avses i 11 § 3 mom. samt sådana inspek-
tioner som avses i 16 §. 
 

20 § 

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut av en fiskeriför-
säkringsinrättning får begäras hos Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 
på det sätt som anges i förvaltningslagen. Om 
ett ärende som gäller samma skadefall är an-
hängigt vid ett annat besvärsorgan eller en 
domstol, ska behandlingen av begäran om 
omprövning avbrytas till dess att ärendet i 
fråga har avgjorts. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

 
————— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av 37 b § i lagen om fiske 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fiske (286/1982) 37 b §, sådan den lyder i lag 697/2010, som följer: 

 
37 b § 

 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra 

Savolax och ägaren till ett vattenområde eller 
innehavaren av en särskild rättighet får ingå 
avtal om att begränsa och förbjuda fiske i ett 
visst vattenområde för att saimenvikarstam-
men ska förbli livskraftig och för att en 

gynnsam bevarandestatus ska nås för sai-
menvikaren. Avtalet kan ingås för högst fem 
år åt gången. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

 
 

————— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen 
om Europeiska havs- och fiskerifonden 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europe-

iska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 4 § 2 mom. som följer: 
 

4 § 

Förvaltningsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet får be-

stämmelser utfärdas om överföring till de 
förmedlande organ som avses i 8 § av sådana 
uppgifter för förvaltningsmyndigheten som 
anknyter till tillsynen över de åtgärder som 

ingår i det operativa programmet och till 
uppföljningen av och rapporteringen om pro-
grammet samt till informationsförmedlingen 
och det elektroniska informationssystemet 
liksom även av utbildnings- och styrnings-
uppgifter som hör samman med det operativa 
programmet. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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5. 

 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma 
fiskeripolitiken 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 4 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeri-

politiken (1188/2014) ett nytt 3 mom. som följer: 
 

4 § 

Jord- och skogsbruksministeriet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om överföring till en när-

ings-, trafik- och miljöcentral av styrnings- 

och koordineringsuppgifter som hänför sig 
till övervakningen av iakttagandet av Euro-
peiska unionens gemensamma fiskeripolitik 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 

 
 

Helsingfors den 15 januari 2015 

 
Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till 
havs 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

(690/2010) 4 §, 13 § 3 mom. och 17 § 3 mom. samt  
ändras 5 och 27 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Registeransvariga 

Registret förs av jord- och skogsbruksmini-
steriet och de närings-, trafik- och miljöcen-
traler som har sitt verksamhetsområde vid 
kusten av finskt havsområde. 

Dessa närings-, trafik- och miljöcentraler 
beslutar om registrering och avregistrering av 
fartyg inom sitt verksamhetsområde, beviljar 
registreringstillstånd som avses i 10 § och gör 
registeranteckningar om fiske- och vatten-
bruksfartyg inom sitt verksamhetsområde. 

Jord- och skogsbruksministeriet administre-
rar registerutrymmet och gör registeranteck-
ningar om fartygsgruppernas registerutrymme 
och svarar för den tekniska driften av re-
gistret. 

Varje registeransvarig svarar för att de in-
förda uppgifterna är riktiga. 

upphävs 

 
5 § 

Behörig registeransvarig 

Behörig registeransvarig är den närings-, 
trafik- och miljöcentral enligt 4 § 1 mom. 
inom vars verksamhetsområde fartygets ägare 
har sin hemkommun. 

Om fartygets ägare har sin hemkommun 

5 § 

Behörig registeransvarig 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland är behörig registeransva-
rig inom alla närings-, trafik- och miljöcen-
tralers verksamhetsområden. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 
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någon annanstans än inom verksamhetsområ-
det för en närings-, trafik- och miljöcentral 
som avses i 4 § 1 mom., är Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Egentliga Finland behö-
rig registeransvarig. 

beslutar om registrering och avregistrering 
av fartyg, beviljar registreringstillstånd en-
ligt 12 och 18 § och gör registeranteckningar 
om fiskefartyg och vattenbruksfartyg. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland svarar för att de uppgifter 
som den har infört i registret är riktiga samt 
administrerar registerutrymmet och gör re-
gisteranteckningar om fartygsgruppernas re-
gisterutrymme. 

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för 
den tekniska driften av registret. 
 

 
13 § 

Beviljande av registreringstillstånd samt re-
gistrering av fiskefartyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
För säkerställande av tillräckligt registerut-

rymme ska de registeransvariga före beslut 
enligt 1 mom. få jord- och skogsbruksmini-
steriets bekräftelse för användningen av regis-
terutrymmet. 
 

13 § 

Beviljande av registreringstillstånd samt re-
gistrering av fiskefartyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
upphävs 3 mom. 

 
27 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar 
om utlämnande av uppgifter som antecknats i 
fiskefartygsregistret. I andra än de situatio-
ner som avses i 26 § kan också den behöriga 
registeransvariga besluta om utlämnande av 
personuppgifter och andra uppgifter som 
gäller ett enskilt fartyg. 

27 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland beslutar om utlämnande 
av uppgifter som antecknats i fiskefartygsre-
gistret. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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2. 

 

Lag 

om ändring av 19 och 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 19 § och 20 § 1 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 § 

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen 

De uppgifter som föreskrivs för närings-, 
trafik- och miljöcentralen i denna lag sköts 
inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers 
verksamhetsområden av Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Österbotten. De övriga när-
ings-, trafik- och miljöcentraler vars verk-
samhetsområde gränsar till kusterna i Fin-
lands havsområde ska ge handräckning inom 
sitt verksamhetsområde i samband med såda-
na inspektioner för att konstatera skadefall 
som avses i 11 § 3 mom. samt sådana inspek-
tioner som avses i 16 §. 

19 § 

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen 

De uppgifter som föreskrivs för närings-, 
trafik- och miljöcentralen i denna lag sköts 
inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers 
verksamhetsområden av Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Egentliga Finland. De övri-
ga närings-, trafik- och miljöcentraler vars 
verksamhetsområde gränsar till kusterna i 
Finlands havsområde ska ge handräckning 
inom sitt verksamhetsområde i samband med 
sådana inspektioner för att konstatera skade-
fall som avses i 11 § 3 mom. samt sådana in-
spektioner som avses i 16 §. 
 

 
20 § 

Ändringssökande 

Ändring i en fiskeriförsäkringsinrättnings 
beslut om tillämpningen av denna lag får inte 
sökas genom besvär. Försäkringstagaren kan 
rikta en begäran om omprövning av beslutet 
till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Ös-
terbotten. Begäran om omprövning ska göras 
skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet. Begäran om omprövning ska be-
handlas utan dröjsmål. Om ett ärende som 

20 § 

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut av en fiskeriför-
säkringsinrättning får begäras hos Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Egentliga Fin-
land på det sätt som anges i förvaltningsla-
gen. Om ett ärende som gäller samma skade-
fall är anhängigt vid ett annat besvärsorgan 
eller en domstol, ska behandlingen av begä-
ran om omprövning avbrytas till dess att 
ärendet i fråga har avgjorts. 
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gäller samma skadefall är anhängigt vid ett 
annat besvärsorgan eller en domstol, ska be-
handlingen av begäran om omprövning av-
brytas till dess att ärendet i fråga har avgjorts. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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3. 

 

Lag 

om ändring av 37 b § i lagen om fiske 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fiske (286/1982) 37 b §, sådan den lyder i lag 697/2010, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

37 b § 
 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra 
Savolax och ägaren till ett vattenområde eller 
innehavaren av en särskild rättighet till ett 
vattenområde får ingå ett avtal om att begrän-
sa och förbjuda fiske i ett visst vattenområde 
för att saimenvikarstammen ska förbli livs-
kraftig och för att en gynnsam bevarandesta-
tus ska nås för saimenvikaren. Avtalet kan 
ingås för högst fem år åt gången. 

37 b § 
 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra 
Savolax och ägaren till ett vattenområde eller 
innehavaren av en särskild rättighet får ingå 
avtal om att begränsa och förbjuda fiske i ett 
visst vattenområde för att saimenvikarstam-
men ska förbli livskraftig och för att en 
gynnsam bevarandestatus ska nås för sai-
menvikaren. Avtalet kan ingås för högst fem 
år åt gången. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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4. 

 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen 
om Europeiska havs- och fiskerifonden 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europe-

iska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 4 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Förvaltningsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet kan till de 

förmedlande organ som avses i 8 § överföra 
uppgifter för förvaltningsmyndigheten som 
anknyter till tillsynen över de åtgärder som 
ingår i det operativa programmet samt upp-
följningen av och rapporteringen om pro-
grammet samt till informationsförmedlingen 
och det elektroniska informationssystemet 
liksom även utbildnings- och styrningsupp-
gifter som hör samman med det operativa 
programmet. 
 

4 § 

Förvaltningsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet får be-

stämmelser utfärdas om överföring till de 
förmedlande organ som avses i 8 § av såda-
na uppgifter för förvaltningsmyndigheten 
som anknyter till tillsynen över de åtgärder 
som ingår i det operativa programmet och till 
uppföljningen av och rapporteringen om pro-
grammet samt till informationsförmedlingen 
och det elektroniska informationssystemet 
liksom även av utbildnings- och styrnings-
uppgifter som hör samman med det operativa 
programmet. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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5. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fis-
keripolitiken 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 4 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeri-

politiken (1188/2014) ett nytt 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Jord- och skogsbruksministeriet kontrolle-
rar, styr och koordinerar övervakningen av 
iakttagandet av den gemensamma fiskeripoli-
tiken och svarar för de uppgifter som avses i 
artikel 5.5 i rådets kontrollförordning. Jord- 
och skogsbruksministeriet svarar för det öm-
sesidiga bistånd som avses i rådets IUU-
förordning och i kommissionens IUU-
förordning samt i rådets kontrollförordning 
och kommissionens kontrollförordning till-
sammans med de övriga medlemsstaterna i 
unionen, tredjeländer, kommissionen och or-
gan utsedda av kommissionen. 

Jord- och skogsbruksministeriet har obero-
ende av sekretessbestämmelserna för den 
övervakning som avses i 1 mom. rätt att av 
myndigheterna få de uppgifter som är nöd-
vändiga för övervakningen och genomföra 
kontroller av myndigheternas verksamhet. 
 

4 § 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Jord- och skogsbruksministeriet kontrolle-
rar, styr och koordinerar övervakningen av 
iakttagandet av den gemensamma fiskeripoli-
tiken och svarar för de uppgifter som avses i 
artikel 5.5 i rådets kontrollförordning. Jord- 
och skogsbruksministeriet svarar för det öm-
sesidiga bistånd som avses i rådets IUU-
förordning och i kommissionens IUU-
förordning samt i rådets kontrollförordning 
och kommissionens kontrollförordning till-
sammans med de övriga medlemsstaterna i 
unionen, tredjeländer, kommissionen och or-
gan utsedda av kommissionen. 

Jord- och skogsbruksministeriet har obero-
ende av sekretessbestämmelserna för den 
övervakning som avses i 1 mom. rätt att av 
myndigheterna få de uppgifter som är nöd-
vändiga för övervakningen och genomföra 
kontroller av myndigheternas verksamhet. 

Bestämmelser om överföring till en när-
ings-, trafik- och miljöcentral av styrnings- 
och koordineringsuppgifter som hänför sig 
till övervakningen av iakttagandet av Euro-
peiska unionens gemensamma fiskeripolitik 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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