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lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet ja toimittaminen:
Lomake tulee palauttaa täytettynä Varsinais-Suomen ELY-keskusen kalastuksen valvontaan:
Sähköpostilla osoitteeseen: saalisilmoitukset@ely-keskus.fi
Postitse: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut, PL 236, 20101 TURKU

Merialueelta kalastajilta kalaa ostavien yritysten tulee ilmoittautua ELY–keskuksen ylläpitämään
kalastustuotteiden ensiostajarekisteriin. Asiasta säädetään 1.1.2015 voimaan astuneessa laissa yhteisen
kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014):

28 § Ensiostajaksi ilmoittautuminen

Jokaisen, joka ostaa suoraan kalastusalukselta tai kaupallista kalastusta harjoittavalta merialueelta pyydettyjä
kalansaaliita taikka tällaisista saaliista kalastuksenharjoittajan itse valmistamia kalastustuotteita, on
ilmoittauduttava neuvoston valvonta-asetuksen 59 artiklassa tarkoitettuun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen pitämään kalastustuotteiden ensiostajarekisteriin. Poikkeuksesta
rekisteröitymisvelvollisuudesta säädetään neuvoston valvonta-asetuksen 59 artiklan 3 kohdassa.

Ensiostajarekisteriin tallennetaan kalastustuotteiden ensiostajiksi ilmoittautuneiden luonnollisten henkilöiden
ja oikeushenkilöiden nimi- ja yhteystiedot sekä henkilö- ja yritys- ja yhteisötunnukset.
Ensikäden ostajan velvollisuuksista säädetään EU:n valvonta-asetuksessa (1224/2009) artikloissa 56 – 68 ja
seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa.

1188/2014, 32§ Myynti-ilmoitusrekisteri, säädetään 64 artiklan (EU 1224/2009) mukaisesta
Ostoilmoitusvelvollisuudesta. Tämä koskee suoraan kalastajalta tai heidän yrityksiltään tehtävää
ensimmäistä kalan ostoa merialueelta, ei sen jälkeen tapahtuvaa kalakauppaa. Yritysten, joiden
kalastustuotteiden liikevaihto ylittää 200 000 €, on toimitettava ostoilmoituksensa sähköisessä muodossa
https://kakeweb.mmm.fi -palvelua hyödyntäen 24 h kuluessa kalaerän ostosta. Muut toimijat toimittavat
ilmoituksensa viimeistään 48 h kuluessa. ELY-keskus suosittelee kaikille yrityksille ilmoituksen toimittamista
edellä mainittua sähköistä palvelua hyödyntäen.

Kiintiöityjä kalalajeja Suomessa ovat merestä pyydetty lohi, silakka, kilohaili, turska ja punakampela.
Itämeren tärkeimmille kalalajeille on asetettu vuosittaiset maakohtaiset saaliskiintiöt ylikalastuksen estämiseksi.

Kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetusta laissa määritellään rikkomukset ja niiden
johdosta määrättävät seuraamukset. Valvontaviranomaiset vievät asiat Ruokaviraston käsiteltäväksi, joka voi
määrätä säännösten vastaisista teoista ja laiminlyönneistä rikkomus- tai seuraamusmaksuja. Yksi laissa
määritelty rikkomus on myynti-ilmoituksen täyttämisen ja toimittamisen laiminlyönti. Rikkomusmaksu on
suuruudeltaan vähintään 100 euroa ja oikeushenkilölle enintään 10 000 euroa.
Kalakaupparekisteriin ilmoittautunut on velvollinen ilmoittamaan ELY –keskukselle tietojen muuttumisesta tai
toiminnan lopettamisesta.
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