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Fiskeriverket
Avdelningen för resursförvaltning
Box 423
401 26 Göteborg

Yttrande över förslag till ändringar i Fiskeriverkets
föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll
på fiskets område
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I remissen föreslås ett antal ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och
kontroll på fiskets område till följd av en ny EG-förordning om kontroll på fiskets område,
kontrollförordningen. Kontrollförordningen kommer att medföra ökade krav på uppgiftslämnande men
lämnar också utrymme för att medge undantag från såväl reglerna om avräkning av fiskedagar i
Östersjön som reglerna om avräkningsnotor vid försäljning av fisk. De föreslagna föreskrifterna
innehåller vidare ett antal ändringar till följd av den nya s.k. IUU-förordningen, rådets förordning (EG) nr
1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja
olagligt, orapporterat och reglerat fiske. Därtill föreslås att ett nytt 6 a kap. införs i föreskrifterna som en
följd av rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av
fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys. Det nya kapitlet anges inte innebära några ytterligare
förpliktelser för enskilda fiskare utan utgör enbart ett tydliggörande av de uppgifter som enligt
förordningen ska registreras och rapporteras. I fråga om yrkesfiskets rapportering om försäljning av fisk
från sötvatten föreslås att fiskarenas skyldighet att månatligen rapportera försäljningspris ska upphöra. I
stället läggs ett årligt rapporteringsansvar på dem som yrkesmässigt köper sådan fisk. Förslaget anges
innebära en administrativ lättnad för omkring 190 fiskare medan tio till femton förstahandsmottagare får
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en ökad administrativ börda. Slutligen föreslås ett flertal förenklingar och förtydliganden av de aktuella
föreskrifterna.
Såvitt Regelrådet kan bedöma är den ökning av de administrativa kostnader som föranleds av de
föreslagna föreskrifterna i allt väsentligt en följd av gemenskapsrätten. Mot den bakgrunden och då
förslagen i övrigt synes leda till minskade administrativa kostnader för berörda företag kan Regelrådet
tillstyrka förslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därför godtagbar.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 22 december 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Claes Norberg. Ärendet föredrogs
av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Ordförande
Stig von Bahr

Föredragande
Magnus Petersson

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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