
 

Euroopan yhteisön saalistodistus 
(EY) nr 1005/2008, liitteen II mukaisesti 

1. Nimi 
 

 Osoite
 

Puhelin 
 
Faksi 
 

2. Kalastusaluksen nimi 
 

Lippu – kotisatama ja rekisterinumero 
 

Kutsutunnus 
 

IMO-/Lloyds –
numero (jos on) 
 
 

Kalastuslisenssin nro – 
voimassaoloaika päättyy (pvm) 
 
 

Inmarsat- numero, faksi, puhelin, sähköpostiosoite (jos on) 
 

3. Tuotteen kuvaus 
 

Aluksella sallittu jalostusmuoto: 
 

4. Viittaus sovellettaviin säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteisiin 
 
 

Laji Tuotekoodi 
Saalisalue(et) ja 
pvm 

Arvioitu elopaino 
(kg) 

Purettavan saaliin 
arvioitu paino (kg) 

Tarkistettu  
purettu paino  
(kg) tarvittaessa 

 
 
 

     

5. Aluksen päällikön nimi – allekirjoitus – leima: 

6. Merellä tapahtuvaa 
jälleenlaivaamista koskeva vakuutus 
(Kalastusaluksen päällikön nimi) 
 

 

Allekirjoitus ja päiväys 
 

Jälleenlaivaus pvm: 
 
Alue: 
Sijainti (N/E): 

Arvioitu paino 
(kg) 
 

Vastaanottavan 
kalastusaluksen päällikkö 
 
 

Allekirjoitus 
 

Aluksen 
nimi 
 

Kutsutunnus 
 

IMO-/Lloyds 
numero (jos on) 
 

7.  Jälleenlaivausta satama-alueella koskeva lupa: 

Nimi Osoite  

 

Purkusatama 

 

Purkamisen 

päivämäärä 

 

Sinetti 

(leima) 

 

Viranomainen 

Allekirjoitus Puhelin 

8. Viejän nimi Allekirjoitus Päivämäärä Leima 

Osoite: 

9. Lippuvaltion varmennus: 

Nimi:  

Arvo: 

Allekirjoitus Päivämäärä Sinetti (Leima) 

 

Asiakirjan numero Varmentava viranomainen 



10. Kuljetusta koskevat tiedot: Katso lisäys** 

11. Tuojan vakuutus: 

Tuojan nimi: 

 

Osoite: 

 

Allekirjoitus 

 

Päivämäärä 

 

Leima 

 

Tuotteen CN-koodi 

 

Asetuksen (EY) N:o 

1005/2008 

14 artiklan 1 ja 2 kohdan 

mukaiset asiakirjat 

Viite     

12. Tuonnin valvonta: 

viranomainen 

 

Paikka 

 

Tuonti sallittu (*) 

 

Tuonti keskeytetty (*) 

 

Tarkistuspyyntö 

esitetty – pvm 

Tulli-ilmoitus (jos tehty) 

 

Numero 

 

Päivämäärä 

 

Paikka 

 

(*) Merkitään tarpeen mukaan. 

 

**Lisäys: Kuljetusta koskevat tiedot – katso seuraava sivu - 



Euroopan yhteisön saalistodistus 
(EY) nr 1005/2008, liitteen II mukaisesti. 

Lisäys: Kuljetusta koskevat tiedot 

1.Vientimaa 

 

Satama/Lentokenttä/ muu rajanylitys 

2. Viejän allekirjoitus 

 

Aluksen nimi ja lippuvaltio 

 

Konttinumero 

 

Lista liitetty 

 

Nimi 

 

Osoite 

 

Allekirjoitus 

Lentonumero, 

 

Lentorahtikirjan numero 

 

Kuormaauton kansallisuus 

 

Rekisterinumero 

Rautatiekuljetuksen rahtikirjan numero 

 

Muut kuljetusasiakirjat 
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