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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain

(690/2010) 10 §:n 1 momentin 1 kohta ja 21 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

10 §

Lisäedellytykset avomerialuksen rekisteröin-
nille

Jos avomerialuksella on tarkoitus kalastaa
Euroopan unionissa kiintiöityjä kalalajeja, re-
kisteröinnin edellytyksenä on 9 §:ssä sääde-
tyn lisäksi:

1) jos aluksen haltija on luonnollinen hen-
kilö, että hän on Suomen tai muun Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen
ja että hän on toiminut hakemusta tai rekiste-
röimistä edeltävien 12 kuukauden aikana ka-
lastusaluksen päällikkönä tai miehistön jäse-
nenä ja samana aikana osallistunut vähintään
kymmeneen kalastusmatkaan tai ollut vähin-
tään 20 päivää merellä kalastusmatkojen yh-
teydessä tai, jos edellä mainitut kalastusmat-
koihin liittyvät edellytykset eivät täyty, että
hän 15 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla
osoittaa rekisteröimistä seuraavien 12 kuu-
kauden aikana tulevansa täyttämään edellä
mainitut edellytykset; tai
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Rekisteriin merkittävät tiedot

Rekisteriin merkitään perustietoina yhtei-
sestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetus-
ten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o
1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston
asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o
639/2004 ja neuvoston päätöksen
2004/585/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1380/2013 24 artiklassa ja yhteisön ka-
lastuslaivastorekisteristä annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 26/2004 rekisteriin
merkittäviksi säädetyt tiedot.

Rekisteriin merkitään lisäksi rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisina tie-
toina:

1) tiedot kalastuslisenssin voimassaolosta
ja kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttä-
misistä;

2) aluksen omistajien ja haltijoiden hen-
kilö- tai yritys- ja yhteisötunnukset, yhteys-
tiedot ja kieli;

HE 107/2014
PeVL 28/2014
MmVM 17/2014
EV 170/2014

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20140107


3) aluksen omistustiedot;
4) aluksen hallintaa koskevat tiedot, avo-

merialusten kohdalla myös 10 §:ssä edellyte-
tyt tiedot yhteisöhaltijan omistussuhteista ja
hallinnosta;

5) kalastusaluksen saaliin ilmoittamiseen
oikeutetun henkilön nimi ja henkilötunnus
sekä kansallisuus- ja yhteystiedot;

6) tiedot kalastuslisenssinhaltijaan ja kalas-
tusalukseen kohdistuvista yhteisen kalastus-
politiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvon-
nasta annetun lain (1188/2014) 60 ja 62 §:n
perusteella määrätyistä pisteistä;

7) tiedot kalastusaluksen päällikölle yhtei-
sen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestel-
mästä ja valvonnasta annetun lain 61 ja 62 §:n
perusteella määrätyistä pisteistä;

8) tiedot kalastusaluksen päällikölle yhtei-
sen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestel-

mästä ja valvonnasta annetun lain 61 §:n
perusteella määrätyistä kielloista toimia ka-
lastusaluksen päällikkönä;

9) aluksen 6 §:n mukainen alusryhmä;
10) aluksen katsastustiedot;
11) tiedot alukselle myönnetyistä kalastus-

ja erityiskalastusluvista;
12) tiedot aluksella käytettävistä pyydyk-

sistä;
13) tiedot 12 ja 18 §:ssä tarkoitetusta rekis-

teröintiluvasta;
14) tiedot alukseen kohdistuvista ulosmit-

taus-, turvaamis- ja täytäntöönpanotoimista;
15) rekisteröintihakemuksen saapumisaika.

— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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