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LIITE I
Lisätään asetukseen (EU) N:o 1224/2009 III ja IV liitteet seuraavasti:
"LIITE III
VAKAVISTA RIKKOMUKSISTA UNIONIN KALASTUSLISENSSIEN HALTIJOILLE TAI UNIONIN KALASTUSALUSTEN PÄÄLLIKÖILLE
MÄÄRÄTTÄVÄT PISTEET
Nro
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Vakava rikkomus

Pisteet

Niiden yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisten velvoitteiden täyttämättä
jättäminen, jotka koskevat kalastustoimintaan liittyvien tietojen tarkkaa kirjaamista
ja ilmoittamista, mukaan lukien alusten satelliittiseurantajärjestelmän ja
ennakkoilmoitusten toimittamat tiedot

3

Asetuksen (EU) 2017/2403 (*) 30 artiklan 1 kohdassa vaaditun saalisilmoituksen
tai purkamisilmoituksen kolmannen maan saataville asettamatta jättäminen ja sen
sähköisen jäljennöksen lähettämättä jättäminen lippujäsenvaltioille
Purkamis- tai myynti-ilmoituksen toimittamatta jättäminen, kun saalis on purettu
kolmannen maan satamassa, tai jälleenlaivausilmoituksen tai siirtoilmoituksen
toimittamatta jättäminen, kun toiminta on tapahtunut unionin vesien ulkopuolella
Säännösten vastaisten pyydysten käyttäminen
Yhteisen kalastuspolitiikan säännöissä vahvistettujen, pyydysten käyttöä koskevien
velvoitteiden täyttämättä jättäminen
Moottorin tai jatkuvan konetehon valvontalaitteiden käsittely niiden tehon
lisäämiseksi yli moottoritodistuksen mukaisen koneen jatkuvan enimmäistehon
Kalastusaluksen tai pyydyksen merkintöjen tai kalastusaluksen tunnistus- tai
rekisteröintitietojen väärentäminen tai peittäminen
Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisten asiakirjojen tai tietojen
väärentäminen tai väärennettyjen tai mitättömien asiakirjojen käyttäminen, mukaan
lukien neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 tarkoitetut asiakirjat ja tiedot
Tutkintaan liittyvän todistusaineiston salaaminen, vääristeleminen tai hävittäminen
1

3

3
4
4
5
5
5
5

Nro
10

11

12

13

14
15
16

17

18
19

Vakava rikkomus
Syyllistyminen useisiin rikkomuksiin, jotka yhdessä osoittavat vakavaa
välinpitämättömyyttä suojelu- ja hoitotoimenpiteitä kohtaan
Voimassa olevan lainsäädännön vastaisten alamittaisten saaliiden tai asetuksen
(EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen alaisten lajien
saaliiden alukselle tuomatta, aluksella pitämättä, mukaan lukien vapaaksi
päästämisen kautta, jälleenlaivaamatta, siirtämättä ja purkamatta jättäminen, paitsi
silloin kun tällaisten saaliiden alukselle tuominen, aluksella pitäminen ja aluksesta
purkaminen on velvoitteiden vastaista – myös alueellisten kalastusjärjestöjen
alueiden osalta – tai kun kyseisiin toimiin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
säännöissä vahvistettuja poikkeuksia kalastuksissa tai kalastusvyöhykkeillä, joihin
tällaisia sääntöjä sovelletaan
Kalastuksen harjoittaminen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella tavalla,
joka ei vastaa tuon järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai on niiden
vastainen
Siirtotoimien suorittaminen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen tai sovellettavien
alueellisten
kalastuksenhoitojärjestöjen
hyväksymien
säilyttämisja
hoitotoimenpiteiden vastaisesti
Saaliin purkaminen kolmansien maiden satamissa ilman tämän asetuksen 19 a
artiklassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta; tai LIS-kalastustoiminnasta peräisin
olevien kalastustuotteiden purkaminen
Kiellettyjen pyydysten käyttö

Pisteet
5

5

5

5

5
6

Kalastaminen kalastusrajoitusalueella, kalastuskieltoalueella, kalakantojen
elvyttämisalueella, kalastuskieltoaikana taikka ilman kiintiötä tai kiintiön
täyttymisen jälkeen tai syvyydessä, jossa kalastus on kielletty
Kalastaminen ilman lippuvaltion tai asianomaisen rannikkovaltion antamaa
voimassa olevaa lisenssiä tai lupaa
Sellaisten lajien kohdennettu kalastus, aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen,
siirtäminen tai purkaminen, joiden kalastus on keskeytetty, joihin sovelletaan
kieltoaikaa tai joiden kalastus on kielletty
Virkamiesten tai tarkastajien työn estäminen heidän suorittaessaan tehtäviään
2

6

7

7
7

Nro

20

21

22

Vakava rikkomus
Kun kyseessä ovat asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 määriteltyä LIS-kalastusta
harjoittavat alukset, jälleenlaivaus niistä ja niihin, siirtotoimintojen suorittaminen
niiden kanssa, osallistuminen niiden kanssa yhteisiin kalastustoimiin taikka niiden
tukeminen tai huoltaminen; tämä koskee erityisesti neuvoston asetuksen (EU) N:o
1005/2008 29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja unionin LIS-alusluetteloon tai
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-alusluetteloihin kirjattuja aluksia
Jälleenlaivaus ilman vaadittua lupaa tai alueella, jossa tällainen jälleenlaivaus on
kielletty
Osallistuminen asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 määriteltyä LIS-kalastusta
harjoittavan aluksen toimintaan, hallintaan, omistukseen tai tällaiselle alukselle
palkkaamiseen; tämä koskee erityisesti neuvoston asetuksen (EU) N:o 1005/2008
29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja unionin LIS-alusluetteloon tai alueellisten
kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-alusluetteloihin kirjattuja aluksia, tai palvelujen
suorittaminen LIS-kalastusta harjoittavaan alukseen liittyvälle toimijalle
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Pisteet

7

7

7

LIITE IV1
Vaihtoehtoiset perusteet rikkomuksen luokittelemiseksi vakavaksi tämän asetuksen 90 artiklan 3 kohdan mukaisesti
Toiminta
90 artiklan 3 kohdan a alakohta
Niiden yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisten velvoitteiden
täyttämättä jättäminen, jotka koskevat kalastustoimintaan liittyvien
tietojen tarkkaa kirjaamista ja ilmoittamista, mukaan lukien alusten
satelliittiseurantajärjestelmän ja ennakkoilmoitusten toimittamat
tiedot.

Perusteet
- epäiltyyn rikkomukseen liittyvät saaliit pyydettiin:
kalastuskieltoalueella; tai
syvyydessä, jossa kalastus on kielletty

90 artiklan 3 kohdan b alakohta
Asetuksen (EU) 2017/2403 30 artiklan 1 kohdassa vaaditun
saalisilmoituksen tai purkamisilmoituksen
kolmannen maan
saataville asettamatta jättäminen ja sen sähköisen jäljennöksen
lähettämättä jättäminen lippujäsenvaltioille.

- epäiltyyn rikkomukseen liittyvien saaliiden määrät ovat vähintään
kaksi kertaa suuremmat kuin tämän asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa
ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sallitut poikkeamat

90 artiklan 3 kohdan e alakohta
Voimassa olevan lainsäädännön vastaisten alamittaisten saaliiden tai
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn
purkamisvelvoitteen alaisten lajien saaliiden alukselle tuomatta,
aluksella pitämättä, mukaan lukien vapaaksi päästämisen kautta,
jälleenlaivaamatta, siirtämättä ja purkamatta jättäminen, paitsi silloin
kun tällaisten saaliiden alukselle tuominen, aluksella pitäminen ja
aluksesta purkaminen on velvoitteiden vastaista – myös alueellisten
kalastusjärjestöjen alueiden osalta – tai kun kyseisiin toimiin
sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan säännöissä vahvistettuja
poikkeuksia kalastuksissa tai kalastusvyöhykkeillä, joihin tällaisia
sääntöjä sovelletaan.

- rikkomus on toinen kahdentoista kuukauden kuluessa havaittu
rikkomus

- epäiltyyn rikkomukseen liittyvät saaliit vastaavat
a) määriä, jotka ovat yli 100 kilogrammaa tai 20 prosenttia
kalastuspäiväkirjassa tai purkamis- tai jälleenlaivausilmoituksessa
mainituista kokonaismääristä, tai
b) 10:tä prosenttia kalastustuotteiden kokonaisarvosta,
kun rikkomus liittyy johonkin seuraavista lajeista:
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla säilyttämisen vähimmäisviitekokoa
 kaikki lajit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 1380/2013 15
artiklassa tarkoitettua purkamisvelvoitetta
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla kalastusmahdollisuuksia
 kaikki lajit, joihin sovelletaan monivuotisia suunnitelmia

1

Tässä liitteessä tarkoitetut määrät lasketaan rikkomuksen kautta saatujen kalastustuotteiden arvon perusteella käyttäen EUMOFA-foorumilla rikkomuksen havaitsemishetkellä
voimassa olleita hintoja, jos ne ovat saatavilla. Jos EUMOFA-arvot eivät ole saatavilla tai eivät ole asianmukaisia, sovelletaan kansallisia hintoja tai asianomaisten lajien
pääasiallisilla kansainvälisillä markkinoilla määriteltyjä hintoja, ja korkeampi hinta on ensisijainen.
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Toiminta

Perusteet
 kaikki lajit, joiden kalastus on keskeytetty, joihin sovelletaan
90 artiklan 3 kohdan f alakohta
kalastuskieltoaikaa tai joiden kalastus on kielletty
Kalastuksen harjoittaminen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön
 kaikki lajit, joita alueellinen kalastuksenhoitojärjestö säätelee.
alueella tavalla, joka ei vastaa tuon järjestön säilyttämis- ja
hoitotoimenpiteitä tai on niiden vastainen.
90 artiklan 3 kohdan g alakohta
- epäilty rikkomus on toinen kahdentoista kuukauden kuluessa
Kalastustuotteiden
markkinoille
saattaminen
yhteisen havaittu rikkomus
kalastuspolitiikan sääntöjen vastaisesti
- epäilty rikkominen liittyy LIS-tuotteiden kaupan pitämiseen
tietoisesti tai LIS-asetuksen vastaisesti
- kun suoramyynti suoritettiin rekisteröimättömän
huutokauppakeskuksen tai rekisteröimättömän ostajan kanssa tämän
asetuksen 59 artiklassa tarkoitetulla tavalla
- myynti-ilmoituksia ei ole täytetty tai toimitettu tämän asetuksen 62
artiklan mukaisesti, mukaan lukien velvollisuus kirjata ja toimittaa
kaikki tiedot sähköisesti
- epäiltyyn rikkomukseen liittyvät saaliit vastaavat määriä, jotka ovat
yli 100 kiloa tai 20 prosenttia kalastuspäiväkirjassa tai purkamis- tai
jälleenlaivausilmoituksessa mainituista kokonaismääristä, tai 10:tä
prosenttia kalastustuotteiden kokonaisarvosta, kun rikkominen liittyy
johonkin seuraavista lajeista:
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla säilyttämisen vähimmäisviitekokoa
 kaikki lajit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 1380/2013 15
artiklassa tarkoitettua purkamisvelvoitetta
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla kalastusmahdollisuuksia
 kaikki lajit, joihin sovelletaan monivuotista suunnitelmaa
 kaikki lajit, joiden kalastus on keskeytetty, joihin sovelletaan
kalastuskieltoaikaa tai joiden kalastus on kielletty
5

Toiminta
90 artiklan 3 kohdan c alakohta
Säännösten vastaisten pyydysten käyttäminen.

Perusteet
 kaikki lajit, joita alueellinen kalastuksenhoitojärjestö säätelee.
- epäiltyyn rikkomukseen liittyvät saaliit pyydettiin:
kalastuskieltoalueella tai
syvyydessä, jossa kalastus on kielletty;

90 artiklan 3 kohdan d alakohta
Yhteisen kalastuspolitiikan säännöissä vahvistettujen, pyydysten - käytetty pyydys on jokin seuraavista:
käyttöä koskevien velvoitteiden täyttämättä jättäminen.
 kalastus räjähteellä
 kielletyt ajoverkot
- hyväksyttyjen pyydysten määrä ylittää kalastusaluksilla sallitun
pyydysmäärän kahdella yksiköllä
- epäilty rikkomus on toinen kahdentoista kuukauden kuluessa
havaittu rikkomus
- epäiltyyn rikkomukseen liittyvien saaliiden määrät ovat vähintään
kaksi kertaa suuremmat kuin tämän asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa
ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sallitut poikkeamat
- epäiltyyn rikkomukseen liittyvät saaliit vastaavat määriä, jotka ovat
yli 100 kiloa tai 20 prosenttia kalastuspäiväkirjassa tai purkamis- tai
jälleenlaivausilmoituksessa mainituista kokonaismääristä, tai 10:tä
prosenttia kalastustuotteiden kokonaisarvosta, kun rikkominen liittyy
johonkin seuraavista lajeista:
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla säilyttämisen vähimmäisviitekokoa
 kaikki lajit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 1380/2013 15
artiklassa tarkoitettua purkamisvelvoitetta
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla kalastusmahdollisuuksia
 kaikki lajit, joihin sovelletaan monivuotista suunnitelmaa
 kaikki lajit, joiden kalastus on keskeytetty, joihin sovelletaan
kalastuskieltoaikaa tai joiden kalastus on kielletty
6

Toiminta

Perusteet
 kaikki lajit, joita alueellinen kalastuksenhoitojärjestö
säätelee.
90 artiklan 3 kohdan h alakohta
- epäiltyyn rikkomukseen liittyvät saaliit pyydettiin:
Virkistyskalastustoiminnan harjoittaminen, joka on ristiriidassa
 kalastuskieltoalueella tai
yhteisen
kalastuspolitiikan
sääntöjen
kanssa,
tai
 syvyydessä, jossa kalastus on kielletty
virkistyskalastuksesta saatujen saaliiden myyminen.
- epäilty rikkomus on kolmas kuuden kuukauden kuluessa havaittu
rikkomus
- epäiltyyn rikkomukseen liittyvät saaliit vastaavat yli viittä kiloa,
kun rikkomus liittyy johonkin seuraavista lajeista:
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla säilyttämisen vähimmäisviitekokoa
 kaikki lajit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 1380/2013 15
artiklassa tarkoitettua purkamisvelvoitetta
 kaikki lajit, joihin sovelletaan yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen nojalla kalastusmahdollisuuksia
 kaikki lajit, joihin sovelletaan monivuotista suunnitelmaa
kaikki lajit, joiden kalastus on keskeytetty, joihin sovelletaan
kalastuskieltoaikaa tai joiden kalastus on kielletty
90 artiklan 3 kohdan i alakohta
Sellaisten samanaikaisten rikkomusten määrä, joita ei
Syyllistyminen useisiin rikkomuksiin, jotka yhdessä osoittavat yksittäistapauksina pidetä vakavina rikkomuksina, on enemmän kuin
vakavaa välinpitämättömyyttä suojelu- ja hoitotoimenpiteitä kohtaan. kolme.
"
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LIITE II
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liite II ja kyseisen liitteen lisäys seuraavasti:

"LIITE II – Euroopan unionin saalistodistus ja jälleenvientitodistus

Asiakirjan numero

i) EUROOPAN UNIONIN SAALISTODISTUS
Varmentava viranomainen

1. Nimi

Osoite

Puhelin
Faksi
Kutsutunnus

2. Kalastusaluksen nimi

Lippu – kotisatama ja
IMO/Lloyd's-numero
rekisterinumero
(jos on)
Kalastuslisenssin numero – Inmarsat-numero, faksi, puhelin, sähköposti (jos on)
voimassaoloaika päättyy
(pvm)
3. Tuotteen kuvaus

Laji

Tuotekoodi

Aluksella sallittu
jalostusmuoto:

Pyyntialue(et)
ja
päivämäärät

4. Viittaus sovellettaviin suojelu- ja
hoitotoimenpiteisiin
Purettavan
Arvioitu
saaliin arvioitu
elopaino
Tarkistettu purettu
elopaino
(kalan
paino (nettopaino,
(kalan
nettopaino,
kg)
nettopaino,
kg)
kg)

5. Aluksen päällikön nimi – allekirjoitus – leima:
6. Merellä tapahtuvaa jälleenlaivausta
Allekirjoit Jälleenlaivauksen
Arvioitu paino (kg)
koskeva ilmoitus
us ja
pvm/alue/sijainti
Kalastusaluksen päällikön nimi
päiväys
Vastaanottavan
Allekirjoit Aluksen nimi
Kutsutunnu IMO-/Lloyd's-numero
kalastusaluksen
us
s
(jos on)
päällikkö
7. Jälleenlaivaus- ja/tai purkamislupa satama-alueella:
Nimi
Viranomai Allekirjoit Osoite
Puhel Purkamissata Purkamispäi Sinetti (Leima)
nen
us
in
ma
vä
(tarvittaessa) (tarvittaessa)
Jälleenlaivau Jälleenlaivau Sinetti (Leima)
ssatama
ksen pvm
(tarvittaessa) (tarvittaessa)
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8. Viejän nimi ja
osoite

Allekirjoitus

9. Lippuvaltion viranomaisen varmennus:
Nimi/virka-asema
Allekirjoitus
10. Kuljetusta koskevat tiedot: Ks. lisäys
11. Tuojan ilmoitus:
Tuojan yrityksen nimi,
Allekirjoitus
osoite, EORI-numero ja
tuojan yhteystiedot
(yksityiskohtaiset tiedot)
Tuojan edustajan yrityksen Allekirjoitus
nimi, osoite, EORI-numero
ja tuojan edustajan
yhteystiedot
(yksityiskohtaiset tiedot)
Tuotekuvaus:
CN-koodi

Asetuksen (EY) N:o
1005/2008 14 artiklan 1
kohdan mukainen
asiakirja:
Asetuksen (EY) N:o
1005/2008 14 artiklan 2
kohdan mukainen
asiakirja:
Jäsenvaltio ja
tuontitoimipaikka
Kuljetusvälineet
saapumisen yhteydessä
(lentokone, ajoneuvo,
laiva, juna)
Tulli-ilmoitus (jos on)
12. Tuonnin valvonta:
Viranomainen
13. Saalistodistuksen
hylkääminen

Päivämäärä

Päiväys

Leima

Leima

Päiväys

Leima

Päiväys

Leima

Tuotekuvaus

Nettopai
no, kg

Kyllä/ei
(tapauksen
mukaan)

Viittaukset

Kyllä/ei
(tapauksen
mukaan)

Viittaukset

Rahtikirjan viite

Kalojen nettopaino,
kg

Arvioitu saapumisaika (jos toimitus
asetuksen (EY) N:o 1005/2008 12 artiklan 1
kohdan mukaisesti)

CVED-numero
(tarvittaessa)
Paikka
Tuonti sallittu
(*)

Tuonti
keskeytetty
(*)
Saalistodistuksen hylkäysperuste:
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Tarkistuspyyntö
esitetty, pvm
(*)

18 artiklan 1 kohdan a alakohta
18 artiklan 1 kohdan b alakohta
18 artiklan 1 kohdan c alakohta
18 artiklan 1 kohdan d alakohta
18 artiklan 1 kohdan e alakohta
18 artiklan 1 kohdan f alakohta
18 artiklan 1 kohdan g alakohta
18 artiklan 2 kohdan a alakohta
18 artiklan 2 kohdan b alakohta
18 artiklan 2 kohdan c alakohta
18 artiklan 2 kohdan d alakohta
(*) Rastitetaan asiaankuuluvat kohdat

ii) EUROOPAN UNIONIN JÄLLEENVIENTITODISTUS
Todistuksen numero
Päivämäärä
Jäsenvaltio
1. Jälleenvietävän tuotteen kuvaus:
Paino (kg)
Laji
2. Jälleenviejän nimi
3. Viranomainen
Nimi/virka-asema

Osoite

Ero saalistodistuksessa
ilmoitettuun
kokonaismäärään
Allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus

Päiväys

Tuotekoodi

4. Jälleenviennin valvonta
Paikka:
Jälleenvienti sallittu
(*)

Tarkistuspyyntö
esitetty (*)

(*) Rastitetaan asiaankuuluvat kohdat
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Sinetti/leim
a
Jälleenvientiilmoituksen
numero ja
päivämäärä

Lisäys
KULJETUSTA KOSKEVAT TIEDOT
1. Vientimaa

2. Viejän allekirjoitus

Lähtösatama/lähtölentokenttä/muu
lähtöpaikka
Aluksen nimi ja lippuvaltio

Kontin

Lennon numero/lentorahtikirjan

numero(t)

numero

luettelo

Kuorma-auton kansallisuus ja

liitteenä

rekisterinumero
Rautatiekuljetuksen rahtikirjan
numero
Muu kuljetusasiakirja
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Nimi

Osoite

Allekirjoit
us

