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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 88 § i lagen om fiske Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2021

390/2021

Lag
om ändring av 88 § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fiske (379/2015) 88 § som följer:

88 §

Grupper av kommersiella fiskare

De kommersiella fiskarna delas in i grupp I och grupp II.
Till grupp I hör
1) fysiska personer eller juridiska personer vars omsättning av den sammanlagda för-

säljningen av fisk som de själva fångat och av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk i
genomsnitt under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 10 000 euro, samt

2) fysiska personer eller juridiska personer som under registreringsåret eller under det
år som föregår detta har börjat eller börjar bedriva kommersiellt fiske och som lägger fram
en av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd plan för det sätt på vilket omsättningen
av den sammanlagda försäljningen av fisk som de själva fångat och av bearbetade fiskeri-
produkter av sådan fisk senast den tredje räkenskapsperioden efter registreringen kommer
att överstiga 10 000 euro.

Till grupp II hör de kommersiella fiskare som inte hör till grupp I. En fiskare placeras
dessutom i grupp II om planen enligt 2 mom. 2 punkten för hur omsättningen kommer att
utvecklas inte förverkligas.

Indelningen av kommersiella fiskare i grupper görs vid registreringen och därefter med
tre års mellanrum, eller på fiskarens egen begäran.

Närmare bestämmelser om innehållet i den plan som avses i 2 mom. 2 punkten utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

————
Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021. Lagen tillämpas dock redan på sådana ansökning-

ar om registrering av kommersiella fiskare som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter.

Helsingfors den 7 maj 2021
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