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SAMPITUOTTEIDEN CITES-RAJOITUKSET JA -SÄÄNNÖKSET
Lisääntynyt kaviaarin kulutus ja laiton sammenkalastus ovat saattaneet sampikalat uhanalaisiksi. Tästä johtuen kaikki sampilajit ovat vuodesta 1998 lähtien olleet CITES sopimuksen piirissä – eli kansainvälistä
kauppaa luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla sääntelevän yleissopimuksen alaisia. Sammen ja siitä saatavien tuotteiden vienti ja tuonti on siitä asti ollut luvanvaraista toimintaa. Luvanvaraisuus koskee sekä eläviä
kaloja, kalanpoikasia, mätiä että kaikkia sammesta tehtäviä tuotteita. Viimeisimpänä suojelutoimenpiteenä
CITES osapuolet ovat päättäneet maailmanlaajuisesta laillisen sammenkaviaarin merkintästandardista. Poikkeuksellisesti merkintävaatimus koskee kaikkea myynnissä olevaa kaviaaria, myös paikallisesti tuotettua ja
myytyä.
Kaviaaripakkausten merkintä
EU:ssa merkintäpäätös toimeenpantiin asetuksella 865/2006/EY (asetuksella toimeenpannaan EU:n asetusta
'luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kansainvälistä kauppaa sääntelemällä' eli 338/97/EY),
joka tuli voimaan 9. heinäkuuta 2006. EU:ssa kaviaaripakkausten merkintävelvoite on ollut voimassa 1. huhtikuuta 2007 lähtien.
Maailmanlaajuinen kaviaaripakkausten merkintä sisältää tiedot sampilajista, kaviaarin alkuperästä (luonnosta
tai tarhattua), alkuperämaa, tuotantovuosi, rekisteröidyn tuotantolaitoksen/pakkauslaitoksen numero sekä
erätunniste. Merkinnästä kerrotaan tarkemmin englanninkielisessä esitteessä.

Uudelleenpakatun kaviaarin merkinnästä selviää sekä alkuperämaa, jälleenpakkaajamaa että rekisteröity
jälleenpakkauslaitos. Merkinnästä tarkemmin englanninkielisessä esitteessä.
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Kaviaarintuotanto- ja pakkauslaitokset
Kaikki laitokset, jotka tuottavat, pakkaavat tai uudelleenpakkaavat kaviaaria, on rekisteröitävä. Suomessa
rekisteröinnistä vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). SYKE ilmoittaa rekisteröintitiedot eteenpäin kansainvälisiin rekistereihin. Laitosten on merkittävä tuotteensa yllä selostetun merkinnän mukaan.
Kaviaarin tuonti ja vienti EU:n ulkorajojen yli
Mikäli Suomesta viedään kaviaaria EU:n ulkopuolelle, vaaditaan Suomen lupaviranomaisen myöntämä
CITES vientilupa. EU:n ulkopuolelta tulevalle kaviaarille vaaditaan (jälleen)viejämaan CITES vientiluvan
lisäksi yleensä myös tuontimaan CITES tuontilupa. Omassa matkalaukussa tai osana henkilökohtaista muuttokuormaa kuljetettuna voidaan kaviaaria kuitenkin tuoda EU:n alueelle pelkällä CITES-vientiluvalla. Ehtona tälle poikkeukselle on, että kaviaari tuodaan vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön.
Yllä olevasta poiketen henkilökohtaisissa matkatavaroissa (tai muuttokuorman osana) kulkevaa kaviaaria,
saa kansainvälisesti viedä EU:sta tai tuoda EU:n alueelle korkeintaan 125 g ilman CITES asiakirjoja. Viejän
tai tuojan on kuitenkin varmistettava päteekö tämä poikkeus myös EU:n ulkopuolella viejä- tai tuojamaassa.
Muiden sampituotteiden tuonti ja vienti EU:n ulkorajojen yli
Kaviaarin ohella myös muut sampituotteet, kuten sammen liha, ovat CITESin alaisia, eli niillä on oltava
CITES vienti- ja tuontiluvat EU:n ulkorajat ylittävässä tuonnissa ja viennissä.
Kaviaarin ja muiden sampituotteiden myynti EU:n alueella
Asianmukaisesti CITES-merkintästandardin mukaisesti merkittyä kaviaaria saa myydä ja siirtää EU:n sisämarkkina-alueella ilman erillisiä lupia. CITES-merkintä osoittaa kaviaarin laillisen alkuperän.
Muita sampituotteita kaupallisesti hyödynnettäessä on sammen laillinen alkuperä pystyttävä todistamaan
muulla tavalla. Muussa tapauksessa sammen tai sampituotteen ostaminen, tarjoutuminen ostajaksi, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen
on kielletty. Laillisella alkuperällä tarkoitetaan tässä tapauksessa, että sampi on tuotu CITES-tuontiluvalla
EU:n alueelle tai todistettavasti EU:sta peräisin (laillisesti pyydetty sampi tai kalanviljelylaitoksessa tuotettu
sampi).
Lisätietoja
Suomessa CITES lupaviranomainen on Suomen ympäristökeskus SYKE. CITES asioista löytyy tietoja verkko sivuiltamme osoitteessa: www.ymparisto.fi/cites. Voitte myös lähettää sähköpostia osoitteeseen cites@
ymparisto.fi, soittaa vaihteeseen puh. 0295 251 000 (vaihde) tai faksata 09 5490 2791. Vaihteeseen voi soittaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinmaksun hinnalla.
Suosittelemme lukemaan myös Trafficin (kansainvälistä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa valvova järjestö) kaksi englanninkielistä kaviaariesitettä.

