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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Havs- och vattenmyndigheten
Box 119 30
404 39 Göteborg

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till
föreskrifter (2004:25) om resurstillträde och kontroll på
fiskets område
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna är
ofullständigt beskrivna.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Sedan den 1 januari 2010 krävs det fångstintyg vid import av vildfångad fisk och fiskprodukter till
Sverige och övriga EU-länder. Syftet med fångsintyget är att säkerställa att fiskeriprodukter som
importeras till EU från tredje land inte kommer från olagligt, orapporterat eller oreglerat fiske. Importören
ska skicka fångstintyget till de behöriga myndigheterna i destinationslandet senast tre arbetsdagar före
beräknad införsel i gemenskapen. Vid bristande dokumentation ska import vägras. Marknadsåtgärderna
framgår av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 och kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009.
Enligt nuvarande rutiner ska fångstintyg med tillhörande bilagor skickas som e-post till en särskild epostadress vid Havs- och vattenmyndigheten. Genom förslaget ska fångstintygen i stället registreras
elektroniskt av importörer och tullombud i en databas via Havs- och vattenmyndighetens hemsida.
Syftet med förslaget är att ge möjlighet till direkt behandling av de inrapporterade uppgifterna.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Av remissen framgår att berörda aktörer är de som importerar fisk och fiskprodukter från tredje land
samt ombud för dessa. Det inkommer ca 32 000 fångstintyg per år till Havs- och vattenmyndigheten
från ca 50 ingivare. Vidare framgår att förslaget kommer att öka rapportörernas kostnader och arbete i
de delar som rör själva registreringen av uppgifterna in i myndighetens databas. Den ökade
administrativa börda från rapportörerna anges väl kompenseras genom den mer effektiva, överskådliga,
återkopplande och transparanta handläggningen hos myndigheten.
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I remissen saknas beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan medföra liksom beloppsmässig
uppskattning av de administrativa kostnader som kan komma att uppstå för importörer eller tullombud
till följd av det nya registreringsförfarandet. Det hade också varit önskvärt med en uppskattning av
tidsåtgång samt belopp för nuvarande rutiner vilket skulle underlätta en jämförelse av de olika
systemen. I avsaknad av angivna uppgifter kan förslagets effekt på de administrativa kostnaderna för
berörda företag inte bedömas.
Enligt Regelrådets mening är de administrativa kostnaderna ofullständigt beskrivna och avstyrker därför
förslaget.

Konsekvensutredningen
Av konsekvensutredningen framgår bakgrund och syfte med förslaget liksom förslagets
överensstämmelse med EU-rätten. Som framgår ovan är de administrativa kostnaderna ofullständigt
beskrivna. Enligt Regelrådet saknas också närmare redogörelse av berörda företag såsom
storleksmässig beskrivning av företagen samt hur antalet registreringar förväntas fördelas mellan
företagen.
Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen inte de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är
därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 18 september 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Christian Pousette.
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