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Jakelussa mainituille

Asia TUEN MYÖNTÄMINEN SAALIIKSI SAADUISTA KALOISTA SAATAVAN LISÄARVON 
TAI KALAN LAADUN PARANTAMISEKSI EUROOPAN MERI- JA KALATALOUS- 
RAHASTON SUOMEN TOIMINTAOHJELMAN 2014-2020 MUKAISISSA HANKKEISSA

Maa- ja metsätalousministeriö lähettää ohessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen valmisteleman muistion, jonka tarkoituksena on selventää ja 
yhdenmukaistaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman mukaisten 
tukien myöntämistä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) 
508/2014 42 artiklan mukaisissa hankkeissa.

ELY-keskusten tulee ottaa muistiossa esitetyt seikat huomioon tukien myöntämistä 
koskevassa päätöksenteossa.

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Neuvotteleva virkamies

JAKELU Varsinais-Suomen, Lapin ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis-ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

TIEDOKSI MMM, SITÄ
MMM, HAKE, OTA 
MAVI, Valvontaosasto
Euroopan meri-ja kalatalousrahaston toimintaohjelman seurantakomitean jäsenet 
Kalatalouden toimintaryhmät

LIITE Muistio ”Artikla 42 Saaliin arvon lisääminen”



21.12.2016

Artikla 42 Saaliin arvon lisääminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 42 artikla 

Lisäarvo, tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden käyttö

1. Saaliiksi saaduista kaloista saatavan lisäarvon tai kalojen laadun parantamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää jalostuksesta, markkinoille saattamisesta ja suoramyynnistä;
a) investointeihin, joilla lisätään kalastustuotteiden arvoa erityisesti sallimalla kalastajien 

huolehtia omien saaliidensa jalostuksesta, markkinoille saattamisesta ja suoramyynnistä; 
h) aluksiin tehtäviin innovatiivisiin investointeihin, joilla parannetaan kalastustuotteiden laatua.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tuki edellyttää valikoivien pyydysten käyttöä 
tahattomien saaliiden minimoimiseksi ja sitä myönnetään ainoastaan sellaisille unionin 
kalastusalusten omistajille, joiden alukset ovat harjoittaneet kalastustoimintaa merellä vähintään 
60 päivän ajan tukihakemuksen jättämispäivää edeltävänä kahtena vuotena.

Mitä investoinneilla tarkoitetaan (1 a)?

Investoinneilla tarkoitetaan tässä laitehankintoja ja jalostustiloja, joiden avulla lisätään kalastustuotteiden 
arvoa. Tuotekehitystä voidaan pitää tukeen oikeutettuna investointina silloin, kun se liittyy välittömästi 
investointiin.

Mitä on markkinoille saattaminen (la)?

Tuki koskee niitä investointeja, joita tarvitaan kalan saamiseksi maihin ja sen toimittamiseksi eteenpäin. 
Esimerkkinä mainittakoon trukit, paljut, jalostustilat, kylmiöt, torimyyntivaunut (edellisellä kaudella kielletty), 

jalostamon yhteydessä oleva myymälä, kylmälaitteet autoon, mönkijät, moottorikelkat, hydrokopterit. Ei 
autoja, poikkeuksena erityisesti suora myyntitarkoitukseen rakennetut myyntiä utot, ei vetoautoja, ei 
henkilöautoja. Ei kassakoneita, kännyköitä, tietokoneita, tietojärjestelmiä.

Millaisia ovat aluksiin tehtävät innovatiiviset investoinnit (Ib)?

Innovatiivisia ovat investoinnit, jotka parantavat kalastustuotteiden laatua ja poikkeavat alalla totutuista 
käytännöistä. Ne mahdollistavat toimintatavan, jota kyseinen toimija ei ole aiemmin käyttänyt tai jota 
kyseisessä toiminnassa ei ole aiemmin käytetty. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muitakin näkökohtia.

Sovelletaanko artikla 42 myös sisävesikalastuksessa?

la kohtaa (tuotteiden arvoa lisäävät investoinnit) voidaan soveltaa myös sisävesikalastukseen (artikla 44 1 
kohdan e)-alakohdan perusteella).

Ib kohdan (aluksiin tehtävät innovatiiviset investoinnit) soveltamisen edellytyksenä on kalastus merellä. 
Artikla 44 5 kohdan a)-alakohta laajentaa soveltamisen kuitenkin myös sisävesikalastukseen.

Merellä vähintään 60 päivän ajan edeltävänä kahtena vuotena (2 kohta)

Tuki on tarkoitettu aktiivisille kaupallisille kalastajille. Tuen saamisen perusteena olevan edellytyksen 
täyttymiseksi esittelijä pyytää valvonnalta tiedot kalastuksesta hakemuksen jättöpäivää edeltävältä 
kahdelta vuodelta. Jollei muuta luotettavampaa selvitystä ole saatavilla, voidaan kalastuspäivien 
lukumäärän katsoa olevan sama kuin pyyntipäivien lukumäärä. Viime kädessä vastuu asian todistamisesta 
on tuen hakijalla.
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Mikä on valikoiva pyydys?

Valikoivien pyydysten käytön tarkoituksena on välttää nuorten ja ei-toivottujen kalojen (=tahaton saalis) 
joutuminen pyydykseen. Valikoivia pyydyksiä ovat erityisesti rysä, katiska ja pakoikkunallinen / 
selektiopaneelinen trooli.

Sovellettava tukiprosentti ia kehittämissuunnitelma

Sovellettava tukiprosentti oman saaliin käsittelyyn tähtäävien hankkeiden kohdalla on 40 %. 
Sisävesikalastuksessa tai pienimuotoisen rannikkokalastuksen kohdalla tukiprosentti on 50 %, paitsi 
moottorikelkat, mönkijät, hydrokopterit, myyntiäutot, reet, peräkärryt yms. 40 % (la alakohdan mukaisia, 
joten eivät edellytä valikoivien pyydysten käyttöä tai 60 päivän merellä oloa.)

Hakijan on esitettävä kehittämissuunnitelma, jos investointihankkeen kokonaiskustannus olisi vähintään 
100 000 euroa. Kehittämissuunnitelmaa voidaan edellyttää myös pienemmissä hankkeissa, jos siitä 
arvioidaan olevan hyötyä tuen myöntämistä koskevan harkinnan tekemisessä.

Mitä pienimuotoisella rannikkokalastuksella tarkoitetaan?

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 508/2014 määritellään pienimuotoinen 
rannikkokalastus kalastukseksi, jota harjoitetaan kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisilla aluksilla, 
jotka eivät käytä vedettäviä pyydyksiä.

Oman saaliin osuus

42 artiklan mukaista tukea myönnettäessä edellytetään, että vähintään 75 % käsitellystä kalasta on omaa 
saalista ja korkeintaan 25 % muiden, paikallisten kalastajien tai kalankasvattajien tuottamaa kalaa. 
Ulkopuolisen saaliin osuus ei saa ylittää 25 % vuositasolla laskettuna. Investointituen saajan on sitouduttava 
tuen perusteena olevaan oman saaliin vähimmäismäärään koko tukikaudeksi (yleensä 5 vuotta).

Tuotekehityksen tukeminen (42 artikla vs. 69artikla)

Jos kalastajan tuotekehityshanke on osa 42 artiklan mukaista investointihanketta, myös sitä voidaan tukea 
42 artiklan perusteella. Muutoin tuotekehitystä voidaan tukea 69 artiklan nojalla. 42 artikla edellyttää oman 
kalan 75 % osuutta, 69 artikla ei sisällä tällaista vaatimusta. Kumpaakin artiklaa käytettäessä kustannuksen 
on oltava yrityksen tosiasiallisesti maksama ostopalvelu tai muu ulkopuolinen kustannus ja tällaisen 
investoinnin seurauksena on synnyttävä selkeästi määriteltävä lopputulos.


