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Förordning
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Utkom från trycket
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utfärdad den 22 juni 2016.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen
dels att nuvarande bilaga 2 ska betecknas bilaga 3 och att nuvarande bilaga
3 ska betecknas bilaga 4,
dels att 2 a kap. 1–3 och 8 a §§, 5 kap. 4 och 4 a §§, 6 kap. 2 b–2 d och
6 §§ och bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

2 a kap.
1 §1 I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde.
Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar fiskeområdet anges i
bilaga 3.
2 §2 Fredningszonerna inom Torneälvens fiskeområde utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från de räta linjer som anges
med koordinater i bilaga 3.
Allt slags fiske med småryssjor, redskap försedda med botten samt kroknät
och andra redskap för fångst av lax eller öring är förbjudet i den del av havet
som avgränsas av älvmynningen och en linje dragen från södra stranden av
Salmenlahtis mynning via de södra uddarna av Kraaseli och Tirro, över Sellö
nordvästra spets till Pirkkiö nordvästra udde.
3 §3 Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas:
1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 4,
3. spö och drag, och
4. håv på fångstplatser enligt bilaga 4.
Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och
metoder användas:
1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 4,
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3. förankrade nät i havsområdet och inom älvområdets lugnvatten, sel och
sjöar,
4. lak- och gäddkrok och lakryssja,
5. not i havsområdet,
6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 4,
7. mjärde och småryssja,
8. spö och drag samt pilk, och
9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.
Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap användas samtidigt. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom
räckhåll för fiskaren.
Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt bilaga 4
är det tillåtet att ställa i ordning fångstplatsen för fisket i den omfattning som
är nödvändig för fiskets utförande. Vid iordningställandet får fiskande redskap inte användas om avsikten är att fånga fisk med dem under iordningställandet. Den som avser att ställa i ordning en fångstplats ska senast sju dagar
innan arbetet påbörjas meddela sin avsikt till Polismyndigheten.
8 a §4 Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2016.
1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från
isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den
15 december.
2. Fiske efter andra arter än lax och öring med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och
sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september.
Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden.
Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2016 efter lax med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 15 juni till och
med den 30 juni.
Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2016 efter
lax, öring och andra arter i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt bilaga 4 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.
Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och
öring med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från
och med den 15 juni till och med den 14 september.
Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och
öring med flytnät och kullenät i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.
I fråga om fiske under 2016 med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

5 kap.
4 §5 Havs- och vattenmyndigheten utövar, inom sitt verksamhetsområde,
tillsyn över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om
fiske följs.
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Havs- och vattenmyndigheten får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att bestämmelser om fiske vid landning av fisk följs,
2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
3. kontrollera transportdokument.
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4 a §6 Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter, tillsyn över
1. att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs,
2. att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om
EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs, och
3. att nationella bestämmelser om marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter följs.
Tillsyn enligt första stycket innebär kontroll av att handelsnormer följs och
att kriterier för att erkänna producentorganisationer, branschorganisationer,
sammanslutningar av producentorganisationer, kriterier för att godkänna producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner och kriterier för att
fastställa utlösande pris i samband med privat lagring uppfylls.
Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att handelsnormer följs, och
2. utföra dokumentkontroller.

6 kap.
2 b §7 Sanktionsavgift enligt 50 a § fiskelagen (1993:787) ska tas ut för de
överträdelser och med de belopp som anges i bilaga 1 till denna förordning.
Sanktionsavgift enligt 10 a § lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om
den gemensamma fiskeripolitiken ska tas ut för de överträdelser och med de
belopp som anges i bilaga 2 till denna förordning.
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket beslutar inom sina respektive ansvarsområden om sanktionsavgift för sådana överträdelser som
avses i andra stycket.
2 c §8 Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsavgifter ska betalas.
2 d §9 Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande upphävs, ändras
eller fastställs genom en dom som har fått laga kraft, ska domstolen snarast
sända en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen
fick laga kraft.
6 §10 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens, länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a–5 c §§
får dock inte överklagas.
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Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)
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Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)
När en avgift anges med flera belopp ska
– 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd understigande
12 meter,
– 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men
understigande 24 meter och
– 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.
1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december
2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter
djuphavsbestånd,
b) artiklarna 11 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den
18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i
Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning
(EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97,
c) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september
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,
d) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september
2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten
utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och
(EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94,
e) artiklarna 14, 15 och 21–24 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av
den 20 november 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,
f) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars
2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1006/2008 om
tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför
gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten,
g) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010
av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för
det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 2791/1999,
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h) artiklarna 29–36, 39–41, 47, 49–52, 54 och 82 i samt bilaga X till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 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, eller
i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar
som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–i ska bestå i att
– inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
– inte i rätt tid registrera eller föra in uppgifter i sådan loggbok, journal,
rapport eller deklaration,
– inte i rätt tid överföra, sända eller lämna in sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration, eller
– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
Sanktionsavgift ska i stället betalas med ett belopp som bestäms av Havs- och
vattenmyndigheten om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–i består i att
– inte alls föra fiskeloggbok, kustfiskejournal, sötvattensjournal eller
fångstrapport för inlandsfiske,
– uppgift om art eller fångstmängd helt har utelämnats från rapportering,
eller
– en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.
En sådan sanktionsavgift som avses i föregående stycke ska betalas med två
gånger den orapporterade fångstens värde, vilket ska beräknas på det sätt som
anges i 6 kap. 2 a §, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska försäljningspriset eller marknadspriset för en viss art kan fastställas, ska avgiften
motsvara två gånger det senaste kända marknadsvärdet för arten.
2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april
1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93
föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt,
b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,
c) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
d) artiklarna 17, 20 och 27.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,
e) artikel 80 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den
mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.
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Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–g ska bestå i att
– inte göra förhandsanmälan,
– inte i rätt tid göra förhandsanmälan,
– utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmälan,

– utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts
i förhandsanmälan,
– inte påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn eller vid annan
anmäld tidpunkt, eller
– inte göra anmälan om redskap.
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Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.
3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
b) artiklarna 17 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artiklarna 80 och 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den
mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–d ska bestå i att lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,
d) punkt 6 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den
20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten,
e) artikel 58 i samt bilaga XVII till förordning (EU) nr 404/2011, eller
f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den
mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–f ska bestå i att
– inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan
än förhandsanmälan, eller
– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter,
underrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
c) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,
d) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,
e) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,
f) artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller
g) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll
på fiskets område.
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Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–g ska bestå i att inte anlöpa
utsedd hamn.
Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.
6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för
bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer,
b) artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011,
eller
c) Fiskeriverkets föreskrifter eller Havs- och vattenmyndighetens, i den
mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–c ska bestå i att inte medföra
ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett särskilt fisketillstånd som medger att automatisk klassificeringsutrustning får medföras ombord eller handlingar med uppgifter om fartyget.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
c) artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den
mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–d ska bestå i att inte rapportera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System) är ur
funktion.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.
8. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) någon av artiklarna 70–74 och 84.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar
som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
– inte i rätt tid fylla i uppgifterna i en vägningsjournal eller inbunden journal,
– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en vägningsjournal,
inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller
– inte spara en vägningsjournal under föreskriven tid.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
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Sanktionsavgifter med stöd av 10 a § lagen (1994:1709) om EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november
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,
b) artikel 67 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011
av den 8 april 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,
c) någon av artiklarna 4, 5, 8 och 11 i rådets förordning (EG) nr 2406/96 av
den 26 november 1996 om fastställande av gemensamma marknadsnormer
för saluföring av vissa fiskeriprodukter eller
d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar
som de rör uppgiftsskyldighet, märkning och spårbarhet avseende andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a, b och d ska bestå i att
– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter för ett parti med fiskeri- och vattenbruksprodukter, eller
– inte lämna uppgifter på det sätt eller i det format som krävs för att uppfylla märknings- eller spårbarhetskrav för partier med fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Sanktionsavgift ska betalas med
– 500 kr för ett parti som väger högst 1 000 kg,
– 1 000 kr för ett parti som väger mer än 1 000 kg och högst 10 000 kg,
– 2 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg,
och
– 3 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg.
Sanktionsavgift ska i stället betalas med
– 1 000 kr för ett parti som väger högst 1 000 kg,
– 3 000 kr för ett parti som väger mer än 1 000 kg och högst 10 000 kg,
– 5 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg,
och
– 10 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg
om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a, b och d består i att
– utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i ett parti med
fiskeri- eller vattenbruksprodukter,
– lämna felaktiga uppgifter om ett parti som innehåller en kvoterad, hotad
eller skyddad art,
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– utelämna uppgift eller lämna felaktig uppgift om vikt per art eller antalet
individer som understiger minsta referensstorlek för bevarande för partiet i
fråga, eller

– utelämna uppgift om fångstområde.
För fiskeriprodukter landade i unionen ska överträdelsen enligt c bestå i att
lämna felaktiga eller helt utelämna uppgifter om
– färskhetskategori,
– storlekskategori,
– produktform, eller
– nettovikt.
För fiskeriprodukter importerade till unionen ska överträdelsen enligt c bestå i
att lämna felaktiga eller helt utelämna uppgifter om
– ursprungsland,
– produktform,
– färskhetskategori,
– storlekskategori,
– nettovikt i kilo,
– datum för sortering,
– avsändningsdatum,
– leverantörens namn och adress, eller
– vetenskapligt namn och handelsnamn.
Sanktionsavgift betalas med 2 000 kr. Om överträdelsen består i att utelämna
eller felaktigt märka vetenskapligt namn och handelsnamn ska sanktionsavgift i stället betalas med 7 000 kr.
2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 59.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller
b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar
som de rör uppgiftsskyldighet för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
– inte ha anmält sig hos Havs- och vattenmyndigheten som förstahandsmottagare av fiskeriprodukter.
Sanktionsavgift ska betalas med 20 000 kr.
3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) någon av artiklarna 70, 72–74 och 84 i förordning (EU) nr 404/2011,
eller
b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de
delar som de rör uppgiftsskyldighet för andra aktörer på fiskets område än
yrkesfiskare.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
– inte i rätt tid fylla i uppgifterna i en vägningsjournal eller inbunden journal,
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– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en vägningsjournal,
inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller
– inte spara en vägningsjournal under föreskriven tid.
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Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
Sanktionsavgift ska i stället betalas med 10 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b består i att
– inte alls föra vägningsjournal, inbunden journal eller kalibreringsjournal,
– utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i en vägningsjournal eller en inbunden journal,
– uppge fel vikt i fråga om fiskeriprodukter som förvaras osorterade och i
bulk, eller
– utelämna uppgift om vikt per art som understiger minsta referensstorlek
för bevarande i en vägningsjournal eller en inbunden journal.
4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) någon av artiklarna 62–64 och 66–67 i förordning (EG) nr 1224/2009,
b) artikel 90 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de
delar som de rör uppgiftsskyldighet avseende andra aktörer på fiskets område
än yrkesfiskare.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–c ska bestå i att
– inte i rätt tid lämna en avräkningsnota eller en deklaration om övertagande,
– inte registrera eller överföra uppgifterna i föreskrivet format eller i övrigt
på det sätt som Havs- och vattenmyndigheten anvisat, eller
– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en avräkningsnota
eller en deklaration om övertagande.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
Sanktionsavgift ska i stället betalas med 5 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–c består i att
– utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i en avräkningsnota eller en deklaration om övertagande,
– utelämna uppgift om vikt eller antalet individer som understiger minsta
referensstorlek för bevarande i en avräkningsnota eller en deklaration om
övertagande, eller
– utelämna uppgift om användningsområde för fångster som understiger
minsta referensstorlek för bevarande i en avräkningsnota.
Sanktionsavgift ska betalas med 10 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–c består i att
– inte alls lämna avräkningsnota eller deklaration om övertagande.
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5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) artikel 68 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller
b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar
som de rör uppgiftsskyldighet avseende andra aktörer på fiskets område än
yrkesfiskare.
Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
– inte i rätt tid lämna transportdokument eller kopia av transportdokument
till Havs- och vattenmyndigheten, eller
– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i ett transportdokument.
Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
Sanktionsavgift ska i stället betalas med 5 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b består i att
– inte medföra transportdokument under transport av fiskeriprodukter eller
innan transporten påbörjats sända transportdokument på elektronisk väg,
– inte alls lämna transportdokument eller kopia av transportdokument till
Havs- och vattenmyndigheten,
– utelämna uppgift om art som transporteras eller felaktigt uppge en annan
art, eller
– utelämna uppgift om vikt eller antalet individer som understiger minsta
referensstorlek för bevarande.
6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av
a) någon av artiklarna 12, 14 och 16 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008
av den 29 september 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,
b) någon av artiklarna 6 och 8 i kommissionens förordning (EG) nr
1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att
förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,
eller
c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar
som de rör uppgiftsskyldighet för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.
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Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–c ska bestå i att
– inte i rätt tid lämna godkänt fångstintyg eller förenklat fångstintyg till den
behöriga myndigheten,
– inte i rätt tid lämna skriftliga bevis enligt artikel 14.1.b i förordning (EG)
nr 1005/2008 till den behöriga myndigheten,
– inte i rätt tid underrätta behörig myndighet om produkternas ankomst,
eller
– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i fångstintyg, förenklat
fångstintyg eller skriftliga bevis enligt artikel 14.1.b i förordning (EG) nr
1005/2008.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000 kr.
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Sanktionsavgift ska i stället betalas med 10 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–c består i att
– inte alls lämna godkänt fångstintyg eller förenklat fångstintyg till den behöriga myndigheten,
– inte alls lämna skriftliga bevis enligt artikel 14.1.b i förordning (EG) nr
1005/2008 till den behöriga myndigheten,
– inte registrera eller överföra uppgifterna på det sätt som Havs- och
vattenmyndigheten anvisat,
– inte alls underrätta behörig myndighet om produkternas ankomst eller
inte hålla godkänt fångstintyg och relaterade dokument tillgängliga för
granskning,
– utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i fångstintyg
eller förenklat fångstintyg, eller

– utelämna uppgift om eller felaktigt ange fångstområde, fartyg och
flagghemmahamn i fångstintyg eller utelämna uppgift om eller felaktigt
uppge fartyg i förenklat fångstintyg.
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