
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014

Statsrådets förordning

1442/2014

om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser
som ska ges till Landsbygdsverket

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen om ett
påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014 ):

1 §

Innehållet i och formen för anmälan

Av den anmälan om misstänkta överträdel-
ser eller misstänkta allvarliga överträdelser
som avses i 11 § 1 mom. i lagen om ett
påföljdssystem för och tillsynen över den ge-
mensamma fiskeripolitiken (1188/2014) och
som tillsynsmyndigheten enligt 4–8 § i den
lagen ska ge in till Landsbygdsverket ska för
bestämmande av påföljd behövliga uppgifter
framgå om den händelse som den misstänkta
lagstridiga gärningen eller försummelsen
hänför sig till samt uppgifter om vem som
varit delaktiga i händelsen.

Anmälan ska göras skriftligt. Till anmälan
ska fogas en kopia av inspektionsrapporten
enligt artikel 76 i rådets kontrollförordning
som avses i 3 § 3 punkten i den lag som
nämns i 1 mom. Till anmälan kan även fogas
fotografier och annat material som klargör
den misstänkta gärningen och de förhållan-
den under vilka den har begåtts.

2 §

Uppgifter som ska tas in i anmälan

En anmälan ska innehålla följande uppgif-
ter:

1) namn, adress- och kontaktuppgifter
samt personbeteckning eller andra motsva-
rande identifieringsuppgifter för den person

som misstänks ha begått en överträdelse eller
en allvarlig överträdelse eller som misstänks
bära ansvaret för en gärning,

2) namn, adress- och kontaktuppgifter
samt företags- och organisationsnummer för
en juridisk person som misstänks bära ansva-
ret för en överträdelse eller en allvarlig över-
trädelse,

3) namn- och kontaktuppgifter för fysiska
personer eller juridiska personer som har an-
knytning till ärendet,

4) en redogörelse för de förhållanden och
den situation i vilka en överträdelse eller en
allvarlig överträdelse misstänks ha begåtts
samt en förteckning över de bestämmelser i
lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen
över den gemensamma fiskeripolitiken och i
Europeiska unionens förordningar som gär-
ningsmannen misstänks ha brutit mot,

5) plats och tidpunkt samt varaktighet eller
uppskattad varaktighet för den misstänkta
överträdelsen eller den misstänkta allvarliga
överträdelsen,

6) art och omfattning eller en uppskattning
av art och omfattning i fråga om den vinning
som erhållits genom den misstänkta överträ-
delsen eller den misstänkta allvarliga överträ-
delsen,

7) art och omfattning eller en uppskattning
av art och omfattning i fråga om den skada
som den misstänkta överträdelsen eller den
misstänkta allvarliga överträdelsen orsakat,

8) art, kvantitet, kvalitet och värde i fråga



om fångsten, eller en uppskattning av dessa,
om den misstänkta överträdelsen eller den
misstänkta allvarliga överträdelsen hänför sig
till fiske genom vilket fångst har erhållits,

9) sådana uppgifter om den ekonomiska
situationen för den person som är misstänkt
för en överträdelse eller allvarlig överträdelse
eller som bär ansvaret för gärningen, vilka
kan ha betydelse för bestämmande av en
överträdelseavgift eller påföljdsavgift,

10) nationalitet och yttre identifieringsbe-
teckning för ett fiskefartyg som har samband
med en misstänkt överträdelse eller en miss-
tänkt allvarlig överträdelse,

11) namn, adress- och kontaktuppgifter
samt personbeteckning eller företags- och or-
ganisationsnummer för fiskelicensinnehavare
till fiskefartyg som avses i 10 punkten,

12) namn, adress- och kontaktuppgifter
samt personbeteckning för befälhavaren för
sådana fiskefartyg som avses i 10 punkten,

13) person- och kontaktuppgifter samt
tjänsteställning för personer som upptäcker
en misstänkt överträdelse eller en misstänkt
allvarlig överträdelse,

14) tidpunkten för en iakttagelse enligt 13
punkten,

15) den uppfattning som den som miss-
tänks för en överträdelse eller allvarlig över-

trädelse har om den situation som avses i
4 punkten, om det är möjligt att erhålla denna
information, samt

16) en redogörelse för de åtgärder som
tillsynsmyndigheterna eller de tjänstemän
som utövar tillsyn har vidtagit med anledning
av den misstänkta överträdelsen eller den
misstänkta allvarliga överträdelsen i enlighet
med 12–14 eller 16 § i lagen om ett påföljds-
system för och tillsynen över den gemen-
samma fiskeripolitiken.

I redogörelsen för de förhållanden och den
situation enligt 4 punkten, under vilka en
överträdelse har begåtts, ska man sträva efter
att bedöma huruvida överträdelsen har be-
gåtts systematiskt. I anmälan ska det anges
hur gärningens varaktighet, vinningen, ska-
dans omfattning eller fångstens art, kvalitet,
kvantitet och värde har mätts eller beräknats.
Om en anmälan i fråga om dessa punkter
grundar sig på en uppskattning, ska de fakto-
rer som uppskattningen grundar sig på anges
i anmälan.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 30 december 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare Maija Mela
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