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Landskapsstyrelsen föreslår att det stiftas en landskapslag om verkställighet av den 
gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen. Lagförslaget innehåller 
de tekniska bestämmelser som är en förutsättning för att den gemensamma 

fiskeripolitiken skall kunna genomföras i landskapet. Landskapsstyrelsen föreslås 

fungera som verkställande myndighet för den gemensamma fiskeripolitiken i 
landskapet. 

Motionen 
I ltm Gunnar Janssons m. fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen skall 

få i uppdrag att utarbeta ett fiskepolitiskt program för Åland. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att framställningen antas med några ändringar bland annat så att 

kontrollen över tillämpningen av bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken 

enligt lagen skall utövas av landskapsstyrelsen eller av myndighet som 

landskapsstyrelsen beslutar. Därtill föreslår utskottet att motionen skall förkastas. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motivedng 
Utskottet konstaterar att framställningens lagförslag är en följd av Ålands anslutning till 

den europeiska unionen vilken förutsätter att den gemensamma fiskeripolitiken 
verkställs även i landskapet. Noteras kan dock att många frågor, t.ex. gällande licenser 
och tillgång till fiskevatten, fortfarande är föremål för förhandlingar på europeisk nivå. 

Utskottet finner det otillfredsställande att verksamhetsförutsättningarna för de åländska 
fiskarna på så sätt ännu inte är klarlagda. Enligt utskottets åsikt är det vidare 

synnerligen angeläget att landskapsstyrelsen fortsätter förhandlingarna om en egen 

åländsk fiskekvot. 

Eftersom landskapsstyrelsen, med anledning av Ålands medlemskap i EU, för 
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närvarande utarbetar en sektorplan för fiskerihushållningen vilken till huvudsakliga 
delar motsvarar det efterlysta fiskepolitiska programmet föreslår utskottet att 
hemställningsmotion nr 2/ 1991-92 skall förkastas. 

Detaljmotivering 

Landskaps lag om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska 
gemenskapen 

3 § I framställningen föreslås att kontrollen över efterlevnaden av EG:s bestämmelser 
om den gemensamma fiskeripolitiken i landskapet på land skall ankomma på 

landskapsstyrelsen och på landskapets vattenområde på polismyndigheten. Eftersom 
utskottet ställer sig tveksamt till ändamålsenligheten av att ålägga polismyndigheten den 
föreslagna kontrolluppgiften har utskottet valt att i lagen föreslå en mer flexibel 
skrivning enligt vilken landskapsstyrelsen ges möjlighet att besluta om vilken 
myndighet som skall anförtros uppdraget. Utskottet har nämligen konstaterat att polisen 
inte i dagsläget har tillräckliga resurser vare sig i form av kunskap eller utrustning, att 
till havs handha kontrollen. Landskapsstyrelsen bör därför enligt utskottets förmenande 
överväga att i stället undersöka möjligheten att genom en överenskommelseförordning 
åtminstone delvis överföra uppgiften till sjöbevakningen eller att ålägga den egna 
fiskeribyrån uppdraget. 

4 §Ändringen är av språklig natur. Eftersom ordet "uppgifter" används i paragrafens 
2 mom. i bemärkelsen upplysningar före.drar utskottet att i 3 mom. ersätta begreppet 
"i kontrolluppgifter" med "vid kontrollen". 

9 § Utskottet föreslår att "yrkesmässigt fiske 11 ersätts med "yrkesfiske" så att begreppet 
överensstämmer med vad som används i landskapslagen om fiske. 

Vidare föreslås en språklig ändring så att begreppet "för specificerat fartyg" utgår 
såsom överflödigt eftersom dess innebörd kan förefalla oklar. 

Under punkten 4 föreslår utskottet i förtydligande syfte en hänvisning till 6 §. 

I framställningen föreslås att brott mot den gemensamma fiskeripolitiken skall beläggas 
med bötesstraff. Eftersom den som bryter mot vissa bestämmelser it.ex. fiskelagen kan 
dömas till strängare straff, d.v.s. till böter eller fängelse högst två år, föreslår utskottet 
att till 1 mom. fogas en bestämmelse enligt vilken den som bryter mot bestämmelser 
om den gemensamma fiskeripolitiken kan dömas till strängare straff om sådant stadgas 
för gärningen i annan lag. Ändringen överensstämmer, enligt vad utskottet fått erfara, 
med landskapsstyrelsens avsikt. 
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10 § I paragrafen regleras förverkandepåföljder vilka är att hänföra till riksbehörighet. 

Utskottet föreslår därför en ändring så att paragrafen i sak överensstämmer med 

motsvarande riksstadgande. 

11 § Ändringarna är av språklig natur. 

12 § Utskottet anser att det vid beredningen av i paragrafen avsedd förordning kan vara 

till fördel att inhämta berörda organisationers åsikter. 

ÄRENDETS BEHANDLJNG 

Lagtinget har den 4 januari 1995 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. Hemställningsmotionen nr 2/1991-92 remitterades till lag- och 

ekonomiutskottet den 2 december 1991. Ärendet har sedermera överförts till 
näringsutskottet (TMK nr 211992-93). 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, 

lagberedningssekreteraren Tomas Lundberg, fiskeriintendenten Carl Storå, 

verksamhetsledaren för Ålands fiskarförbund r.f. Olof Karlsson och företrädaren för 

Ålands yrkesfiskares sammanslutning r.f. Alfred Kemmelmeier. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden 

Harry Eriksson, ledarn:öterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSKOTI'ETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det 1 

framställningen ingående lagför

slaget med följande ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken 

inom Europeiska gemenskapen 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-2 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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3 § 
Kontroll 

Landskapsstyrelsen eller den eller de myndigheter som landskapsstyrelsen beslutar 
skall kontrollera att de bestämmelser som gäller vid tillämpningen av Europeiska 

gemenskapens gemensamma fiskeripolitik iakttas till den del bestämmelserna reglerar 
frågor som enligt självstyrelselagen ankommer på landskapets lagstiftningsbehörighet. 

4 § 
Rätt att få information 

(1-2 mom. lika som i framställningen). 

Personer som utför kontroll har vid kontrollen rätt till tillträde till fiskefartyg, 
transportmedel för fiskprodukter och andra platser där fiskeredskap, fiskprodukter eller 
verifikat och annat material som är föremål för sådan kontroll som avses i denna lag, 

förvaras. 

(4 mom. lika som i framställningen). 

5-8 §§ 

(Lika som i framställningen). 

9 § 

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

1) bedriver fiske i strid med en uppställd fiskebegränsning eller bedriver y1*esjiske 
utan licens (uteslutning) eller obligatoriskt fisketillstånd eller överskrider den tillåtna 

fångstmängden, 

2) förvarar fångstredskap påfiskefartyg i strid med bestämmelser om förvaring av 
fångstredskap eller försummar sin plikt att föra loggbok (uteslutning), 

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

fiske, sin fiskhandel, fisktransport, eller fiskförädling eller stöd ur offentliga medel, 

som kontrollen förutsätter, 

4) försummar att lämna uppgifter i enlighet med 6 § eller lämnar oriktiga uppgifter 

eller 

5) på annat sätt bryter mot bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken 

eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag 

skall för brott mot den gemensamma fiskeripolitiken dömas till böter om inte strängare 
straff för gärningen stadgas i lag 
skall för brott mot den gemensamma fiskeripolitiken dömas till böter. 

(2 mom. lika som i framställningen). 
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10 § 

Förverkandepåföljd 

Den som döms till straff med stöd av 9 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. kan 
samtidigt förordnas att förlora licens och fisketillstånd för specifiserat fartyg för högst 
tre år. 

11 § 

Återbetalning av stöd 

Om stöd enligt i 1 § avsedda bestämmelser har utbetalats till ett för stort belopp 

eller annars grundlöst kan den myndighet som beviljat stödet besluta att 
återbetalningsskyldighet skall föreligga till den del det utbetalade beloppet överstigit 

vad som borde ha utbetalts. 

Indrivning av återbetalningsskyldigt belopp kan ske i den ordning som gäller för 
utsökning av skatter och avgifter. 

(Lika som i framställningen). 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 13 januari 1995 

Ordförande 

Sekreterare 

12-13 §§ 

att Lagtinget förkastar hemställ·· 
ningsmotionen nr 2/ 1991-92. 

Tage Boman 

Susanne Eriksson 


