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Õiguslikud alused
•

Kalapüügiseaduse § 15 lõige 3 kala esmakokkuostuks ei loeta kala ostmist ühe
ööpäeva jooksul oma tarbeks koguses, mis on sätestatud nõukogu määruse (EÜ)
nr 1224/2009 artikli 65 lõikes 2 (kui ostetud toodete kogus on kuni 30 kg ja neid ei
viida pärast ostmist turule, vaid kasutatakse üksnes oma tarbeks).

•

Vabariigi Valitsuse 23.12.2016 määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete
esitamise kord“ (edaspidi andmete esitamise kord) § 35 lõigete 1 ja 4 kohaselt esitab
kalapüügiloa omanik sõltuvalt tema kalandustoodete esmamüügi aastakäibest
andmed kala üleandmise kohta elektrooniliselt või paberdokumendil lisas 8 esitatud
vormi kohasel üleandmisdeklaratsioonil. Üleandmisdeklaratsioonile tuleb kala
üleandmise kohana märkida kala ladustamiskoha aadress.

•

Andmete esitamise korra § 35 lõike 6 kohaselt, kui ühe püügireisi käigus püütud kala
müüakse füüsilistele isikule oma tarbeks nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009
artikli 58 lõikes 8 sätestatud väärtust ületavas summas (50 eurot päevas) koostatakse
partii
moodustamiseks
enne
kala
müümist
lossitud
kala
kohta
üleandmisdeklaratsioon. Kui väikeses koguses müüdava kala väärtus ei ületa
nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõikes 8 sätestatud piirmäära, siis selle
koguse müügiks eraldi partiid ei moodustata.

Millistel juhtudel tuleb üleandmisdeklaratsioon koostada
Üleandmisdeklaratsioon tuleb koostada:
1. partii moodustamiseks enne kala müümist kui ühe püügireisi käigus püütud kala
müüakse füüsilistele isikutele oma tarbeks päevas suuremas väärtuses kui 50 eurot. Seega
kui kala müük toimub sadamas tuleb kala kaaluda ja üleandmisdeklaratsioon vormistada
sadamas enne 50 euro väärtust ületava kala koguse müümist, kui kala müüakse turul tuleb
üleandmisdeklaratsioon vormistada ja kala kaaluda enne turul 50 euro väärtust ületava kala
koguse müümist;
2. kui kala müüakse hilisemas etapis ja enne müüki see hoiustamiseks kusagil kala
käitlemise kohas ladustatakse (ladu, töötlemisüksus) sõltumata sellest, kas kala müüakse
hiljem värskelt või töödelduna esmakokkuostjale või füüsilistele isikutele Eestis või
kolmandasse riiki või EL liikmesriiki. Seega ka kalale, mis kalapüüdja müüb ise hiljem
töödelduna, olles selle enne töötlemist ladustanud laos/töötlemisüksuses, peab ta
vormistama üleandmisdeklaratsiooni. Kui kalur kala enne esmakokkuostjale müümist
kalakäitlemise kohas vahepeal ei ladusta, siis üleandmisdeklaratsiooni vormistama ei pea.
Näiteks võtab kala püünisest välja merel ja transpordib selle esmakokkuostja juurde või
võtab kala püünisest välja sadamas või koduhoovis (nakkevõrgud) ja transpordib selle
esmakokkuostja juurde, siis üleandmisdeklaratsiooni vormistama ei pea, siis moodustakse
partii esmakokkuostukviitungiga.
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Õiguslikud alused
● Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse
ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise
tagamiseks (kontrollimäärus) artikli 6 kohaselt võib ühenduse kalalaeva
kasutada vee-elusressursside töönduslikul eesmärgil kasutamiseks vaid
juhul, kui tal on kehtiv kalalaevatunnistus ja liikmesriik tagab, et
kalalaevatunnistusel sisalduv teave on täpne ja kooskõlas ühenduse
kalalaevastiku registris sisalduva teabega

● Kontrollimääruse artikli 4 punkti 9 kohaselt on kalalaevatunnistus ametlik
dokument, mis annab selle omanikule õiguse kasutada riiklike eeskirjade
kohaselt teatavat püügivõimsust (kalalaeva) vee-elusressursside töönduslikul
eesmärgil kasutamiseks. See sisaldab miinimumnõudeid seoses ühenduse
kalalaeva identifitseerimise, tehniliste näitajatega ja seadistamisega
● Kalapüügiseaduse § 33 lõike 1 kohaselt võib kutseliseks kalapüügiks
merel kasutada üksnes kalalaevade riiklikku registrisse kantud
kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus

Kohustus registreerida merel
kalapüügiks kasutatav kalalaev riiklikus
kalalaevade registris
● Kalapüügiseaduse kohaselt, mis jõustus 1. juunil 2002 sätestati kalalaevade
riiklikus registris registreerimise kohustus:
1) 24 meetri pikkustele ja pikematele laevadele 2002. aasta 1. augustil;
2) alla 24 meetri pikkustele laevadele 2003. aasta 1. augustil

Kalalaeva registrist kustutamine ja
püügivõimsuse vabanemine
● Kalapüügiseaduse § 37 kohaselt kalalaev kustutatakse registrist, kui
-

kalalaev, laeva omanik või valdaja ei vasta enam registrisse kandmise
tingimustele

-

registrisse kantud laeva kalalaevatunnistus on tunnistatud kehtetuks

-

kalalaev on registreeritud segmendis, kuhu laevu juurde lisada ei tohi,
ning kalalaeva püügivõimsust on suurendatud kalapüügiseaduse § 35
lõikes 6 nimetatud nõudeid järgimata

● Kalapüügiseaduse § 38 lõike 4 kohaselt registri volitatud töötleja tunnistab
kalalaevatunnistuse kehtetuks, kui laeva ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul
kalapüügiks kasutatud
● Kalapüügiseaduse § 353 lõike 1 kohaselt loetakse püügivõimsus
asjakohases mahus vabanenuks kui kalalaev kustutatakse registrist
kalapüügiseaduse § 37 punkti 1, 2 või 5 alusel

Tänan!

