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MÄÄRÄAIKA SIIRRETTÄVIEN JA EI-SIIRRETTÄVIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN
PERUSTEELLA JAETTAVIEN TOIMIJAKOHTAISTEN KALASTUSKIINTIÖIDEN HAULLE
JA SUOMENLAHDEN LOHEN EI-SIIRRETTÄVIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HAULLE SEKÄ
NIIDEN PERUSTEELLA JAETTAVIEN KIINTIÖIDEN HAULLE

ASIA

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta
(1048/2016) annetulla lailla (täytäntöönpanolaki) otettiin Manner-Suomessa
vuoden 2017 alusta alkaen silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa käyttöön
uusi kalastuskiintiöjärjestelmä, jonka mukaisesti Manner-Suomen silakka-,
kilohaili- ja lohikiintiöt jaetaan käyttöoikeuksien haltijoiden jättämien
hakemusten perusteella toimijakohtaisina kalastuskiintiöinä kaupallisille
kalastajille. Täytäntöönpanolain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa
kaupallisen
kalastuksen
kiintiöjärjestelmästä
(1050/2016,
kiintiöjärjestelmäasetus 7§) on säädetty, että elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus asettaa määräajan kalastuskiintiöitä sekä ei-siirrettäviä
käyttöoikeuksia koskevien hakemusten jättämiselle.

PÄÄTÖS

Vuoden 2021 toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevat siirrettävien ja eisiirrettävien käyttöoikeuksien haltijoiden sekä ei-siirrettävää käyttöoikeutta ja
niiden perusteella myönnettäviä kalastuskiintiöitä koskevat hakemukset on
jätettävä ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi)
aikavälillä 16.10. - 30.11.2020 klo 16.15 mennessä.
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

PERUSTELUT
Toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä sekä ei-siirrettävää käyttöoikeutta ja niiden
perusteella myönnettäviä kalastuskiintiöitä koskeva hakuaika vahvistetaan
aikavälille 16.10. - 30.11.2020, mikä mahdollistaa sen, että hakijoilla on riittävästi
aikaa hakemustensa jättämiselle.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tämän aikataulun perusteella tehdä
päätökset
silakan
ja
kilohailin
troolikalastukseen
myönnettävien
toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakamisesta hyvissä ajoin ennen
vuodenvaihdetta. Tämä mahdollistaa toimijoiden troolikalastustoiminnan
keskeytymättömän jatkumisen heti vuoden 2021 alusta.
Päätökset silakan rysäkalastukseen ja lohen kalastukseen myönnettävistä
toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä voidaan hakemusten perusteella tehdä
vuoden 2021 alkupuolella kun tiedetään vuodelta 2020 siirtyvät ja huomioon
otettavat kiintiömäärät. Nämä kalastusmuodot käynnistyvät vasta keväällä.
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SOVELLETUT
OIKEUSOHJEET
Laki
Euroopan
unionin
yhteisen
kalastuspolitiikan
täytäntöönpanosta (1048/2016), 19, 20 ja 48 §
Valtioneuvoston
(1050/2016) 7 §

asetus

kaupallisen

kalastuksen

kansallisesti

kiintiöjärjestelmästä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11
päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten
(EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston
asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen
2004/585/EY kumoamisesta, artikla 21
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja päätöksestä antavat:
Kalastusmestari Aki Koskinen p. 0295 023 025 aki.koskinen@ely-keskus.fi
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