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§ 4 - Andmete esitamise viis

(2) Andmete elektroonilise esitamise korral sisestatakse need kutselise kalapüügiga
seonduvate andmete üle arvestuse pidamise elektroonilisse keskkonda (edaspidi
elektrooniline keskkond) kas:
1) vahetult elektroonilise keskkonna veebilehel või
2) asjakohase infotehnoloogilise rakenduse (edaspidi kliendirakendus) vahendusel.

§ 11. Andmete elektroonilise esitamise viis
(1) Elektroonilise keskkonna veebilehe või kliendirakenduse kaudu (PERK)
esitatakse andmed kaluri kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi kohta

§ 13. Andmete elektroonilise esitamisega seonduvad kohustused
(2) Andmete elektrooniliseks esitamiseks kasutajaõiguse saanud isik esitab
elektrooniliselt andmed, mille elektrooniliseks esitamiseks talle kasutajaõigus anti.

§ 10 - Kohustus püügipäevikut püügil kaasas kanda

(1) Kalapüügiga tegeleval isikul peab püügipäevik kalapüügi
teostamisel kaasas olema ning ta on kohustatud riiklikku
järelevalvet teostava isiku nõudmisel selle viivitamata esitama.
Kalapüügi andmete elektroonilise esitamise korral peavad
nõutud andmed olema elektroonilisse keskkonda sisestatud.

§ 15 - Andmete esitamise vorm ja sagedus kaluri
kalapüügiloa alusel püügil
(1) Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi kohta
elektroonilise keskkonna veebilehe või kliendirakenduse kaudu (PERK) või
paberdokumendil lisas 5 esitatud vormi kohasel rannapüügipäeviku lehel.
(6) Paberdokumendil rannapüügipäeviku leht täidetakse ja esitatakse kalapüügiloa
kehtivuse ajal ka juhul, kui aruandekuu jooksul püügil ei käidud või püügil käies
saaki ei saadud. Püügipäevikulehte asjaomase kuu kohta ei täideta ega esitata, kui
kalapüük on kogu kalendrikuu jooksul kõikide kalapüügiloale kantud
püügivahendite või asjaomase kalapüügiloa osas kalapüügiseaduse § 49 lõike 1
alusel peatatud või keelatud kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2–4 alusel või
kalapüügiseaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatud kalapüügieeskirjaga.

§ 16 - Rannapüügipäeviku lehe täitmise nõuded

(6) Püügipäevikulehe veergu 4 „Lossimiskoht” kantakse kala maaletoomise
koha nimi. Kala ümberlaadimise korral kirjutatakse lahtrisse 4
„ümberlaadimine”. Ümberlaadimine selle määruse tähenduses on kala
laadimine ühelt laevalt või paadilt teisele ilma vahepealse maale lossimiseta.
Kala asetamisel veekogus kalade püügijärgseks hoidmiseks mõeldud
vahendisse (edaspidi sump) märgitakse veergu 4 lossimiskoha nime
asemel „sump” koos sumba asukoha koordinaatidega, näidates ära
sumpa asetatud kalakogused liikide kaupa.

§ 16 - Rannapüügipäeviku lehe täitmise nõuded
(7) Püügipäevikulehe veergu 5 märgitakse püügivahendi tüüp, kasutades järgmisi
nimetusi või koode:
7) 7 – silmutorbik;
8) 8 – silmumõrd;
15) 15 – mõrd mõrrajadas;
19) 19 – jõemõrd;
20) 20 – nakke- või raamvõrk või kaldavõrk silmasuurusega kuni 69 mm;
21) 21 – nakke- või raamvõrk või kaldavõrk silmasuurusega 70–89 mm;
22) 22 – nakke- või raamvõrk või avaveevõrk silmasuurusega 90–149 mm;
23) 23 – nakke- või raamvõrk või avaveevõrk silmasuurusega vähemalt 150 mm.

(8) Sumpa asetatud kala sumbast võtmisel märgitakse püügipäevikulehe
veergu
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sumba
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(9) Püügipäevikulehe veergu 6 kantakse püügile asetatud püügivahendite arv lõikes
7 nimetatud püügivahendi tüüpide kaupa, lõike 7 punktis 12 nimetatud
püügivahendi puhul püügile asetatud kuni 100 konksuga püügivahendite arv ja
punktis 15 nimetatud püügivahendi puhul püügile asetatud mõrdade arv. Veergu 6
kantud püügile asetatud püügivahendite arv peab olema võrdne kõigi püügile
asetatud
samaliigiliste
püügivahendite
arvuga.

§ 16 - Rannapüügipäeviku lehe täitmise nõuded
(10) Püügipäevikulehe veergudesse 7–16 „Kalakogused liikide kaupa” märgitakse
hinnanguline kalasaagi kogus kilogrammides kala liikide ja püügivahendi tüüpide
kaupa. Sumpa asetatud kala sumbast võtmisel märgitakse veergudesse 7–16
hinnanguline kalasaagi kogus kilogrammides kalaliikide kaupa.

§ 16 - Rannapüügipäeviku lehe täitmise nõuded
(14) Püügipäevikulehe veerg 4 „Lossimiskoht” ja veerud 7–16 „Kalakogused
liikide kaupa” täidetakse enne kala maaletoomist või ümberlaadimist
olenevalt sellest, kumb neist tegevustest toimub esimesena. Kui kalapüügil
kalalaeva ei kasutatud, täidetakse need veerud viivitamata pärast
maaletuleku kohta saabumist.

(15) Sama kalapüügiloa alusel mitme eriliigilise püügivahendiga püügi korral
võib sama aruandekuu püügiandmed eriliigilise püügivahendiga püügi kohta
esitada püügipäeviku erinevatel järjestikustel lehtedel.

§ 21 - Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi korral
püügile asetatud püügivahendi asukoha andmete esitamine
Kalapüügiloa omanik või tema volitatud esindaja on kalapüügil kastmõrraga
ja
mõrraga
kohustatud:
1) jäädvustama kastmõrra ja mõrra püügile panekul kirjalikku taasesitamist
võimaldaval viisil püügile asetatud kastmõrra ja mõrra asukoha
geograafilised koordinaadid kohast, kus asub püügile asetatud
püügivahendi kahe lipuga tähistus, – kraad ja minut täpsusega kolm
kohta
pärast
koma;
2) säilitama andmeid püügile asetatud kastmõrra ja mõrra asukoha
geograafiliste koordinaatide kohta alates kastmõrra ja mõrra püügile
asetamisest
6
kuu
jooksul;
3) esitama riiklikku järelevalvet teostava isiku nõudmisel viivitamata
andmed püügile asetatud kastmõrra ja mõrra asukoha geograafiliste
koordinaatide kohta.

§ 35 - Andmed kala üleandmise kohta

(6) 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), 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.
(8) Üleandmisdeklaratsioonil esitatakse andmed ühe kalapüügiloa alusel
ühe püügireisi käigus püütud ja maale toodud kalakoguse üleandmise
kohta.
§ 36 - Kala üleandmise andmete esitamise nõuded
(11) Lahtrisse „Üleandmise koht” märgitakse kala ladustamiskoha aadress.

§ 37 - Andmete esitamine kala veo kohta
(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 68 lõikes 1 sätestatud juhul esitatakse
Maaeluministeeriumile sama artikli lõikes 5 nimetatud andmed ja selle kalapüügiloa
number, mille alusel on veetav kala püütud või veetav veetaim kogutud. Kala veo kohta
esitatav dokument peab sisaldama lisas 9 nimetatud andmeid.
(2) Lõikes 1 nimetatud andmed antakse üle või saadetakse tähtkirjaga või e-posti teel
Maaeluministeeriumile nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 68 lõikes 1 sätestatud
tähtaja (48 tundi pärast peale laadimist) jooksul.

(3) Veodokumenti ei pea esitama nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 68 lõigetes 6
(transport sadamaalal või kuni 20 km kaugusele lossimiskohast) ja 8 sätestatud juhul
(veodokument asendatakse lossimisdeklaratsiooni koopiaga, mis käsitleb transporditavaid
koguseid või samal tasemel teavet sisaldava mis tahes võrdväärse dokumendiga).
(4) Kui andmed kala veo kohta esitatakse Maaeluministeeriumile elektrooniliselt
selleks ettenähtud elektroonilise keskkonna veebilehel, siis neid paberdokumendil ei
esitata.
(5) Kaluri kalapüügiloa alusel kalapüügil ja merel alla 10-meetrise üldpikkusega
kalalaeva kasutamise korral asendab veodokumenti kaluri kalapüügiluba koos
rannapüügipäeviku või kalalaeva kalapüügipäeviku lehega, kuhu on märgitud kala
hinnangulised või kaalutud kogused.

Veodokument

§ 38 - Andmed kala esmakokkuostu kohta
(7) Kui kala esmakokkuostukviitungil esitatakse andmed mitme kalapüügiloa
alusel või mitme püügireisi vältel püütud kala ostu kohta, siis märgitakse
kviitungile ostetud kala kogused iga püügireisi ja püügiloa kaupa.
§ 39 - Kala esmakokkuostu andmete esitamise nõuded
(13) Lahtrisse „Dokumendi või püügireisi nr” märgitakse püügireisi
number juhul, kui ostetava kala kohta esitati püügiandmed
elektrooniliselt. Kui ostetava kala kohta esitati püügiandmed või
üleandmise andmed paberdokumendil, märgitakse sellesse lahtrisse
üleandmisdeklaratsiooni raamatu ja lehe number või kui ostetava kala
kohta ei ole eelnevalt vormistatud üleandmisdeklaratsiooni, märgitakse
sellesse lahtrisse rannapüügipäeviku või kalalaeva püügipäeviku raamatu
number ja lehe number.

Esmakokkuostukviitung

§ 40 - Andmete õigsuse hindamine
(1) Andmete õigsuse hindamisel võetakse arvesse kõik selle kalakogusega tehtud
toimingud.

(3) Kui lossitud kalakoguse kohta on täidetud üks või mitu veodokumenti, võetakse
arvesse kõik selle lossitud koguse kohta täidetud, püügipäevikulehed ja
veodokumendid.
(4) Kui lossitud kalakoguse kohta on täidetud üks või mitu üleandmisdeklaratsiooni,
võetakse arvesse kõik selle lossitud või üleantud koguse kohta täidetud
püügipäevikulehed, veodokumendid ja üleandmisdeklaratsioonid.
(5) Kui lossitud kalakoguse kohta on täidetud üks või mitu
esmakokkuostukviitungit, võetakse arvesse kõik selle lossitud või müüdud koguse
kohta täidetud püügipäevikulehed, veodokumendid, üleandmisdeklaratsioonid ja
esmakokkuostukviitungid.
(6) Lõikeid 3, 4 ja 5 kohaldatakse ka andmete elektroonilise esitamise korral.

Tänan!

