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Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

utfärdad den 28 maj 1998.
Regeringen föreskriver att 2 kap. 19 § och 5 kap. 1 § förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen skall ha följande lydelse.

2 kap.
19 § Frågor om yrkesfiskelicens prövas av Fiskeriverket.
Till omständigheter som visar att fisket har sådan anknytning till svensk
fiskerinäring som avses i 30 § fiskelagen hör
1. att sökanden landar minst hälften av den totala fångsten under ett kalenderår, i värde räknat, i Sverige,
2. att minst hälften av sökandens fiskefärder utgår från en svensk hamn,
eller
3. att minst hälften av deltagarna i sökandens fiske är bosatta här i landet.
Fiskeriverket skall vid sin prövning beakta också andra omständigheter
som sökanden åberopar till stöd för att fisket är anknutet till svensk fiskerinäring.

5 kap.
1 §1 Fiskeriverket meddelar föreskrifter om skyldighet för den som bedriver yrkesmässigt fiske att lämna uppgifter om
1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,
omlastning, landning, försäljning, och
2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för tillämpningen av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.
Fiskeriverket meddelar föreskrifter om att fiskefartyg skall ha utrustning
som automatiskt via satellit överför information om fartyget.
För verksamhet som inte utgör yrkesmässigt fiske får Fiskeriverket meddela föreskrifter om att en näringsidkare som tar befattning med fisk eller
fiskprodukter som omfattas av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall lämna uppgifter som avses i första stycket 1 och om inköp, import, export och om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.
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Senaste lydelse 1995:1390.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.
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