
MENŞE BELGESİ KAYDI

Ürünün Balıkçı Gemisinden Satın Alınması Sırasında Yapılacak İşlemler
Satın alınan ürün için mutlak suretle menşe belgesi düzenlenecektir. Düzenlenen

menşe belgesinde ürünü avlayan balıkçı gemisinin yeni Ruhsat Kod numarası veya Filo kayıt
numarası bulunacaktır. Balıkçı gemisi sorumlusu tarafından 4 suret olarak düzenlenen bu
belgenin bir sureti gemide kalırken, diğer 3 suret satın alan firma yetkilisine verilecektir.

Firma yetkilileri aldıkları suretlerden asıl olanı sağlık sertifikası düzenlenmesi
aşamasında ibraz etmek üzere saklayacak olup, suretlerden birini Su Ürünleri Bilgi Sistemi
(SUBİS) kayıtlarına girilmesi için Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Teslim
alan il/ilçe müdürlükleri tarafından bu belgelerin SUBİS’e girişleri gerçekleştirilecektir.

12 metreden büyük balıkçı gemilerinin seyir defteri tutması zorunlu olduğundan,
ürünün bu tür bir balıkçı gemisinden alınması durumunda, satın alınan ürünün kaydının yer
aldığı seyir defteri sayfasının (1) numaralı nüshası da satın alma işlemini yapan firma
yetkilisine verilecektir.

Seyir defteri sayfası da menşe belgesi sureti ile birlikte il/ilçe müdürlüklerine teslim
edeceklerdir. Teslim alan il/ilçe müdürlükleri tarafından bu belgelerin de SUBİS’e girişleri
gerçekleştirilecektir.

Menşe Belgelerinin Kaydı
a) Seyir Defteri Bağlantılı Menşe Belgelerinin Kaydı
İl/ilçe müdürlükleri öncelikle seyir defteri sayfalarının SUBİS’e girişlerini SEYİR

DEFTERİ bölümü altındaki Seyir Defteri Sayfa Girişi kısmından gerçekleştireceklerdir. Bu
işlem tamamlandıktan sonra, SATIŞ BİLDİRİMİ bölümü altında yer alan Nakil Belgesi Ekle
kısmından menşe belgesi girişi yapılacaktır.

Seyir defteri sayfasına sahip ürünlerin girişinde, Ürünü Gönderen Bilgileri kısmında
Menşe Belgesi ve Seyir Defteri Bağlantılı seçenekleri seçilecektir.

Ürünün kaydının yer aldığı seyir defteri sayfa numarası yazılıp, ara dendiğinde, seyir
defterinin kaydı daha önce yapılmış olduğunda, Ruhsat Kod Numarası, Filo Kayıt Numarası,



Boşaltıldığı Liman ve Boşaltma tarihi bilgilerini otomatik olarak gelmektedir. Seyir defterinin
SBİS’e kaydı yapılmamışsa sadece Ruhsat Kod Numarası ve Filo Kayıt Numarası bilgisi
gelmekte, Boşaltıldığı Liman ve Boşaltma tarihi bilgisi ise gelmemektedir. Avlandığı Alan
bölümüne ise ürünün avlandığı deniz bilgisi (Marmara, Ege gibi) yazılacaktır.

Naklin Yapılacağı Yer Bilgileri kısmına ise ürünü alan firmanın adı ve adres bilgileri
girilecektir. Bu alana bilgi girilmesi zorunludur.

Başlık Bilgileri kısımdaki giriş tamamlanınca, Detay Bilgileri kısmına geçilecektir.
Bu kısımda satın alınan ürüne ilişkin tür, avlandığı av aracı ve miktar bilgileri girilecektir. KG
kısmına girilen miktar toplam miktarı göstermektedir. Bu kısımda kasa/kutu sayısına ilişkin
bilgi varsa, bu bilgilerin de girişi yapılabilmektedir.

Nakil belgesi ile giriş yapılan ürünlerin bilgisi, bağlantılı olduğu seyir defteri
sayfasından seyir defteri sayfasının numarası girilerek doğrulanması yapılabilmektedir. Bu
işlemi yapmak için bulunulan sayfadan çıkmadan ctrl+N tuşlarına basıldığında, SUBİS
başlangıç sayfasına gidilebilinmektedir. SEYİR DEFTERİ bölümü altındaki Seyir Defteri Sayfa
Girişi kısmındaki Seyir Defteri Sayfa Girişi alanı açılarak, kaydı girilen menşe belgesinin
bağlantılı olduğu seyir defteri numarası yazılmaktadır.



Ara dendiğinde, örneğimizdeki ürünün bağlantılı olduğu seyir defteri sayfası ekrana
gelmektedir.

Gelen ekran görüntüsündeki Başlık Bilgileri ve Balıkçılık Aktivitesi kısımlarından, girdiğimiz
kayda ilişkin bilgilerin kontrolünün (tür, miktar, zaman gibi) yapılması mümkündür.

Menşe belgesinde yer alan türlerin seyir defterinde de olması, miktarın ise en az menşe
belgesindeki kadar olması gerekmektedir.

b) Seyir Defteri Bağlantılı Olmayan Menşe Belgelerinin Kaydı
12 metreden küçük balıkçı gemilerinin seyir defteri tutması zorunlu olmadığından, bu

gemilerden alınan ürünler sadece menşe belgesi bulunmaktadır. Balıkçı gemisi tarafından
düzenlenen bu menşe belgelerinin SUBİS’e girişleri SATIŞ BİLDİRİMİ bölümü altındaki Nakil
Belgesi Ekle kısmından yapılacaktır.

Ürünü Gönderen bilgileri kısmında sadece Menşe Belgesi kısmı işaretlenecektir. Daha
sonra ürünün ait olduğu balıkçı gemisinin Ruhsat Kod Numarası yazıldığında Filo Kayıt
Numarası ve Gemi adı otomatik olarak gelmektedir. Aynı şekilde öncelikle Filo Kayıt
Numarası yazıldığında ise Ruhsat Kod Numarası ve Geminin Adı bilgileri gelmektedir.

Karaya Çıkarma Bilgileri bölüm altındaki Avlandığı Alan, Boşaltıldığı Liman ve
Boşaltılma Tarihi kısımlarına buna ilişkin bilgi girişleri yapılmaktadır.

Naklin Yapılacağı Yer Bilgileri kısmına ise ürünü alan firmanın adı ve adres bilgileri
girilecektir. Bu alana bilgi girilmesi zorunludur.



Bu sayfadaki bilgi girişi tamamlandığında, ekranın üst tarafında yer alan Detay
Bilgileri kısmına geçilecektir.

Bu kısımda satın alınan ürüne ilişkin tür, avlandığı av aracı ve miktar bilgileri girilecektir. KG
kısmına girilen miktar toplam miktarı göstermektedir. Bu kısımda kasa/kutu sayısına ilişkin
bilgi varsa, bu bilgilerin de girişi yapılabilmektedir.

Not: Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile soğuk hava depolarına giden hamsiler
için Hamsi Nakil Belgesi düzenlendiği ve nakil belgelerinin SUBİS’e girişleri yapıldığından,
satın alınan hamsiler için ayrıca balıkçı gemisi sorumlusu tarafından düzenlenen menşe
belgelerinin girişleri yapılmayacaktır. Ancak sorun yaşanmaması için, Hamsi Nakil
Belgelerinin SUBİS’e kaydının ivedilikle yapılması gerekmektedir.



SEYİR DEFTERİ

Seyir Defterinin Balıkçı Gemilerine Teslim edilmesi

Balıkçı gemisine seyir Defteri teslimatı yapıldığında, bunun SUBİS’e kaydedilmesi gerekir. Bu amaçla

Seyir Defteri bölümünün altındaki Sayfa Kayıt Ekle seçeneği tıklandığında karşımıza aşağıdaki ekran

görüntüsü çıkar:

Gelen ekrandaki arama alanına, seyir defteri teslim edilen gemi bilgilerinden (Filo Kayıt, Ruhsat Kodu,

Gemi Adı ya da Sahibi) biri girildiğinde, aradığımız gemi ekrana gelir. Eğer arama kriterimiz birden çok

geminin gelmesine yol açacak bir kriterse, ekrana birden çok gemi gelebilir. Bu durumda aradığımız

gemi hangisi ise o seçilir.

Ekrana gelen gemi seçimi yapıldığında, alt kısımda Sayfa İşlemleri adını taşıyan bir alan açılır. Bu

alana teslim edilen seyir defterinin başlangıç numarası girildiğinde, sistem otomatik olarak ve bitiş

numarasını yazar, daha sonra teslim alan kişi bilgilerini girilir. Kaydet dediğimizde teslim edilen seyir

defterinin balıkçı gemisine kaydı yapılmış olur.



Teslim Edilmiş Seyir Defterinin Listelenmesi

Seyir Defteri Listele seçeneği tıklandığında ekrana gelen arama ekranındaki arama bilgilerinden

herhangi biri girilerek bir seyir defterinin hangi balıkçı gemisinde olduğu ya da bir balıkçı gemisinde

hangi seyir defterlerinin bulunduğu bilgilerine ulaşmak mümkündür. Örnek olarak aşağıdaki ekran

görüntüsünde, seyir defteri başlangıç ve bitiş numaraları yazılarak yapılan arama sonucu, seyir

defterinin bulunduğu balıkçı gemisi bilgileri ekrana gelmiştir.

Eğer seyir defteri bir balıkçı gemisindeki seyir defterlerini arama amaçlı ise, bu durumda balıkçı

gemisinin adı, arama kutusundaki yere yazılır. Ara komutu verildiğinde o balıkçı gemisindeki seyir

defterleri listelenir.



Seyir Defteri Sayfa Girişi

Balıkçı gemisi tarafından doldurulmuş bir seyir defterinin SUBİS’e kaydı yapılacak ise, öncelikle bu

sayfanın SUBİS’ten açılması gerekir. Bunun için Seyir Defteri Sayfa Girişi kısmı tıklanır, ekrana gelen

arama seçeneğine geminin adını yazıp, ara dersek, o gemi ve o gemideki seyir defteri bilgileri gelir.

Seyir defteri sayfalarının son üç rakamı ekranın alt kısmında yer alan kutular üzerinde görülür.

Seyir defteri numaralarının son 15 tanesi ayrı bir bölüm şeklindedir. Bunun nedeni seyir defteri sayfa

girişi yaptığımız geminin defterin az kaldığı, bu gemiye yeni bir seyir defteri teslim edilmesi gerektiğinin

ilk bakışta anlaşılabilmesidir.



Bilgisi girilecek seyir defteri sayfa numarasının üzerine gidilip tıklandığında, o sayfaya ait bilgilerin

girileceği alan açılır. Örneğin bizim bilgi girişini yapacağımız sayfa numarası 221100 olsun. Biz

ekrandaki son üç rakamı gösteren 100 kutucuğunu tıkladığımızda aşağıdaki ekran görüntüsü gelir:

Gelen ekranda, Başlık Bilgisi adını taşıyan bu bölümde, seyir defterinin ait olduğu geminin bilgileri yer

alır. Seyir defterinde yer alan çıkış tarihi Çıkış bölümüne, ekrana gelen tarih kutusundan, çıkış limanı

bilgisi de, çıkış yapılır yer hangi şehirde ise önce o şehir daha sonra çıkış limanı bilgileri açılır

kutulardan seçilerek yapılır. Dönüş ve Boşaltma tarih ve liman bilgileri de aynı şekilde girilir. Sistem

kullanıcılara yardımcı olması amacı ile, çıkış limanı şehir ve liman bilgilerini dönüş ve boşaltma için

otomatik olarak getirmektedir. Ancak bu bilgilerin, çıkış şehir ve liman bilgilerinin farklı olması

durumunda değiştirilmesi mümkündür.



Başlık Bilgisi bölümüne seyir defterinde yer alan bilgiler girildikten sonra, Balıkçılık Aktivitesi

bölümü tıklandığında, bu bölüme ait ekran görüntüsü gelir.

Balıkçılık Aktivitesi bölümünde faaliyetin yapıldığı tarih avlanma bilgileri ve avlanılan türlere ilişkin

bilgiler bulunur. Ulasal avlanma alanı bilgisi kısmına koordinat ya da bölge kodu şeklinde iki türlü bilgi

girişi yapılabilmektedir. Girişi yapılan seyir defterine bölge kodu yazılmışsa, o bölge kodu açılır

kutudan seçilir. Eğer koordinat bilgisi girilmişse, Seyir defteri, S.D. Ayarları bölümüne giderek, Ulusal

Avlanma Alanı bilgisinin koordinat girişine uygun hale getirilmesi gerekir. S.D. Ayarları bölümü

tıklandığında aşağıdaki ekran görüntüsü gelir:

Bu bölümde yer alan Avlanma Alanı Seçimi kısmındaki Bölge Kullan ve Koordinat Kullan

seçeneklerinden hangisi aktifse, Ulusal Avlanma Alanına girilecek bilgi ona göre olacaktır.

Ayrıca bu bölümde yer alan, Seyir Defteri Durumu adlı kısımdan, bir seyir defteri sayfasının durumuna

ilişkin bilgi edinmek mümkündür.

Ulusal Avlanma Alanı bilgisinin koordinat olarak girildiği durumda, sistem girilen koordinatın deniz

yerine karada veya ulusal avlanma alanı dışında olması halinde uyarı vermektedir. Aşağıdaki ekran



görüntüsündeki ilk koordinat değeri karadaki bir noktayı gösterdiğinde, kırmızı, altındaki koordinat

değeri ise ulusal avlanma alanı içindeki bir noktayı gösterdiğinden yeşil görülmektedir.

Tür bilgisi, Avlanılan Ürünlerin Türe Göre Miktarı alanına girilir. Eğer işlenen seyir defterinde

avlanılan türün 3 harfli FAO kodu yazılmışsa, doğrudan bu kod yazılır. Yazılan kod doğru ise o alan

yeşil renk alır. Yanlış ise kırmızı olur, bu durumda doğru kodu yazarak düzeltme yapmamız gerekir.

Eğer seyir defterine tür kodu yerine, tür ismi yazılmışsa, bu durumda o türe ait kodu bulmak için, tür

kodu yazacağımız hücreye giderek, iki kez tıklarsak, balık türleri başlıklı bir liste gelir. Bu listedeki ada

göre alanına, seyir defterindeki balık adı yazılarak, o türün kodu gelen listeden Seç komutu ile

seçilirse, tür kodumuz giriş yapacağımız hücreye otomatik olarak gelir.



Tür kodu hücresinin altında, yan tarafında kg yazan bir alan bulunmaktadır. Bu alan, avlanılan

ürünlerin konduğu kasa, kutu gibi kapların bir tanesinin, kaç kg olduğunu belirtmek için kullanılır. Bunu

alt kısmında yer alan, tarih satırına denk gelen hücreye ise balıkların konduğu bu kasa/kutudan kaç

tane olduğu bilgisi girilir.

Örneğimizden bir kasa/kutunun 20 kg olduğu ve 12 adet bulunduğu, yani 240 kg ürün olduğu

anlaşılmaktadır. Avlanılan ürünlerin kasa/kutu benzeri bir kaba konmadığı durumda ise, tür kodunun

altında, yan tarafında kg yazan hücre boş bırakılacak, avlanılan ürünün toplam kg miktarı, tarih

satırına denk gelen hücreye girilecektir. Örneğimizde, aynı üründen 250 kg da herhangi bir

kasa/kutuya konmamış ürün olduğu anlaşılır.

Balıkçılık Aktiviteleri bölümüne bilgi girişi tamamlandığında, Karaya Çıkış Bildirimi bölümüne

geçilir. Bu bölüm tıklandığında aşağıdaki ekran görüntüsü gelir:

Ekrana gelen görüntüde, Balıkçılık Aktivitesi bölümünde bilgisini girdiğimiz türün ismi ve avlandığı

alan bilgisi otomatik olarak yer alır. Her türün altında Balıkların sunumu satırına denk gelen hücreye,

karaya çıkarılan ürünlerin durumuna ilişkin bilgi, açılır kutudan seçilerek, girilmiş olur. Örneğimizde

avlanılan ürünlere hiçbir işlem yapılmadığı için, Bütün, temizlenmemiş seçeneği seçilmiştir.

Bilgi girişimizi tamamlayıp, kaydet dediğimizde, girilen bilgiler kayıt edilmiş olacaktır. Ancak bir hata

varsa sistem bizi uyaracaktır.



Bilgi girişi bize ulaşan seyir defterindeki bilgilerin girişi olarak yapıldığından, sadece bizden

kaynaklanan bir hata varsa onu düzeltebiliriz. Bilgi girişleri sırasında seyir defteri doldurulmasında

benzer hataları yapan balıkçı gemileri ise, bu hataları konusunda bilgilendirilir. Gelen uyarıda ekranın

alt tarafında sitemin hatalı gördüğü hususlar yer alır. Bu hataların bizden kaynaklanmıyorsa, Tamam

dediğimizde kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.



Firma Satış Bildirimi Girişi

SU ÜRÜNLERİ BİLGİ SİSTEMİ (SUBİS)
SUBİS’e http://subis.tarim.gov.tr adresinden giriş yapılabilmektedir. Adres yazıldığında
aşağıdaki ekran görüntüsü gelmektedir.

Su Ürünleri Bilgi Sistemi’ne Giriş kısmı tıklandığında kullanıcı giriş ekranına ulaşılmaktadır.

Sisteme daha önce tanımlanmış kullanıcılar, kullanıcı adlarını
ve şifrelerini yazdıklarında sisteme giriş yapabilmektedir.
Firmalara ait kullanıcı adı ve şifre bilgileri gönderilmiş olup,
bu bilgiler kullanılarak giriş yapılacaktır.

Sisteme girildiğinde ekranın sol tarafında sistemin içeriğine
ilişkin alanlar görülmektedir.
Bunlardan KUL. YÖNETİMİ bölümü altında Şifre Değiştirme
kısmı bulunmaktadır. Bu alanda giriş yapıldığında kullanılmakta
olan şifre değiştirilebilmektedir.

Şifre değiştirme işlemi için Eski Şifre alanına
kullanılmakta olan şifre yazıldıktan sonra en az dört
karakterden oluşan Yeni şifre yazılır. Aynı şifre
Yeni Şifre Tekrar alanına yazılıp kaydet dendiğinde
yeni şifre kaydedilmiş olur.

Satış Bildirimi bölümü altında iki alan bulunmaktadır. Satış Bildirimi
Ekle kısmından satış bildirimi girişi yapılabilmektedir. Firma Satış
Bildirimi Listele kısmından ise firmalar giriş yapmış olduğu satış
bildirimi bilgilerine ulaşabilmektedir.

Su Ürünleri Bilgi Sistemi’ne Giriş



Satış Bildirimi Ekleme:
Satış Bildirimi Ekleme kısmına girildiğinde önce Başlık Bilgisi kısmı gelmektedir.
Fatura Seri-Sıra No ve Fatura Tarihi bilgisi alanları zorunlu bir alan olmayıp, ürünlere ilişkin
fatura bilgisi olması halinde yazılacaktır.
İlk alıcı Numarası yazılıp ara dendiğinde firma adına kayıtlı olan ilk alıcının bilgisi Adı
Soyadı kısmına gelmektedir. Aynı zamanda ilk alıcının bağlı olduğu Satış yeri kısmı da
otomatik olarak gelmektedir. Satış Tarihi kısmına ise ürünün satışının yapıldığı tarih bilgisi
girilecektir.
Satışa konu olan ürün seyir defteri kaydı var ve bu bilgi SUBİS’e işlenmiş ise, Seyir Defteri
Sayfa Numarası yazılıp Ara dendiğinde, gemi bilgileri ile karaya çıkarma bilgileri otomatik
olarak gelmektedir. Seyir Defterinin SUBİS’e kaydı yapılmamışsa, karaya çıkarma bilgileri
gelmemektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, seyir defteri sayfasının kaydının
yapılması için il/ilçe müdürlüklerimizin bilgilendirilmesi yararlı olacaktır.
Başlık Bilgisi kısmına bilgi girişi tamamlandığında, Detay bilgileri kısmına geçilir.

Detay bilgileri kısmında ürünlere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Türler:
Türler kısmına girildiğinde türün FAO kodu biliniyorsa doğrudan yazılır. Bilinmediği
durumda tür bilgisinin yazılacağı alan iki defa tıklanırsa ürünlere ilişkin liste gelmektedir.
Gelen listede tür adı yazılarak Ara dendiğinde, aranılan tür bilgisi gelmektedir. Gelen tür
bilgisi seçildiğinde, tür kodu otomatik olarak Türler bilgisinin yazılacağı alana gelmektedir.
Bilgi yazılan alana girildiğinde üst kısımdaki satırda bu alanla ilgili bilgiler görülmektedir.
Örneğimizde imleç Tür bilgisi ANE yazılı alanda bulunduğundan, üst kısımda “Seçili Tür
Adı: Hamsi” bilgisi görülebilmektedir. Diğer alanlara girildiğinde de buna benzer
bilgilendirmeler görülebilmektedir.
Coğrafi Menşe Alanı:
Ürünün avlandığı alan bilgisinin yazıldığı alandır.
KD:Doğu Karadeniz, E:Ege, M:Marmara, A:Akdeniz, KB:Batı Karadeniz
Sunum
Sunum Şekli:
O:Canlı, 1:Soğutulmuş, Buzlanmış, 2: Dondurulmuş ürünler için kullanılacaktır.
İşleme Şekli:
0: Bütün/Temizlenmemiş, 1: Başı alınmış, 2: İç Organları alınmış, 3: Yüzgeçleri alınmış,
4: Pulları alınmış, 5: Başı ve İç organları alınmış, 6: Başı, İç organları ve yüzgeçleri alınmış,
7: Dilimlenmiş, 8: Fileto

Büyüklük Ölçüsü:
Pazarlama standartları oluşturulduğunda, türlerin büyüklüğüne göre kullanılacak ölçüdür.



Tazelik
E: Ekstra, A: İyi, B: Orta
Kullanım Amacı
0: İnsan Tüketimi, 1:Balık Unu Yağı, 2: Piyasadan Geri Çekme
Miktarı
Bu kısımda Adet, Kasa, Kutu ile ilgili bilgi varsa bu alanlara bilgi girişi yapılır.
Toplam Ağırlık: Ürüne ait ağırlık bilgisi bu alana yazılacaktır.

Kaydet dendiğinde satış bildiriminin kayıt işlemi tamamlanmış olmaktadır.

Yazdırma
Kayıt İşlemi tamamlandığında “ı ş l em Başar ı l ı Olarak Tamamland ı” bilgisi ekrana gelmektedir.
Bu uyarı geldikten sonra Yazdır tuşuna basıldığında, hazırlanan satış bildiriminin dökümü
alınabilinmektedir.

Yazdırma işleminin daha sonra Satış Bildirimi Listele kısmından gelecek listeden Yazdır
menüsü seçilerek de yapılması mümkündür.

Firma Satış Bildirimi Listele
Bu kısım tıklandığında gelen ekranda yer alan arama menüleri kullanılarak, tek bir belgeye
veya belirli bir tarih aralığındaki belgelere ait bilgilere ulaşılabilmekte, bu bilgiler üst
kısımdaki Excel tuşuna basılarak, Excel raporu olarak da alına bilinmektedir.

Gelen ekran görüntüsünde Excel butonuna basılarak da, satış bildirimleri ile ilgili ayrıntılı bir
rapor alınması mümkündür.



Belge Numarası
Kaydedilen satış bildirimleri için sistem otomatik numara üretmektedir. Ancak bu numara
kayıt sonrası oluştuğundan, kayıt esnasında görülmesi mümkün değildir. Kayıt sonrası çıktı
alınması durumunda alınan çıktıdan, ya da Satış Bildirimi Listele kısmında arama
yapıldığında gelen çizelgede görmek mümkündür.



SERTİFİKA DÜZENLEMESİNDE KONTROL

Av Belgesinin Düzenlenmesi aşamasında Yapılacak İşlemler
AB ihraç edilecek ve 2008/1005 sayılı AB Yönetmeliği kapsamındaki türler için yapılacak
başvuruların değerlendirilmesinde, ihraç edilecek türlerin SUBİS’te kayıt altında olup
olmadığı kontrol edilecektir. Başvuru sahibinin başvurusu sırasında, ihraç edeceği ürünlere ait
menşe belgesi örneğini ve satış bildirimi belge numarasını ibraz etmesi gerekmektedir.
İhracat işlemini yapacak birimce;
1- Nakil Belgesi listele kısmından menşe belgesi,
2- Satış Bildirimi kısmından satış bildirimi,
3- Seyir Defteri kısmından seyir defteri belgesinin kontrolü yapılacaktır.

1-Menşe Belgesinin Kontrolü
Menşe Belgesi kontrolü SATIŞ BİLDİRİMİ bölümünden yapılmaktadır.
Numarası 12345 olan Menşe Belgesi ile ilgili talepte, öncelikle bu belge SUBİS’ten
aranacaktır. Bunun için SATIŞ BİLDİRİMİ bölümü altındaki Nakil Belgesi Listele kısmı
açılarak gelen ekrandaki Seri Numarası kısmına Menşe Belgesi Numarası yazılacaktır.
Menşe Belgesi Seyir Defteri bağlantılı olduğunda (Seyir Defteri tutma zorunluluğu bulunan,
12 metreden büyük balıkçı gemilerinden alınan ürünler) Gönderenin Tipi alanındaki Gemi
Bağlantılı kısmı işaretlenecektir. (Bu alan ekran ilk geldiğinde işaretli gelmektedir)
Menşe Belgesinin seyir defteri bağlantılı olmaması durumunda (Seyir Defteri tutma
zorunluluğu bulunmayan, 12 metreden küçük balıkçı gemilerinden alınan ürünler), Gemi
Bağlantılı kısmındaki işaretleme kaldırılacaktır.
Ara dendiğinde yazdığımız seri numarasını taşıyan Menşe belgesi bilgisi ekrana gelecektir.

Gelen bilgi içindeki Güncelle kısmı tıklandığında, Menşe belgesi açılacaktır. Menşe
belgesindeki bilgiler ile ihraç edilecek türler burada karşılaştırılarak, beyanın doğru olup
olmadığı kontrol edilir.

2-Satış Bildiriminin Kontrolü
Satış Bildiriminin kontrolü için, menşe belgesi ile ilgili ekran kapatılmadan, (CTRL+N)
tuşlarına basarak yeni bir sayfa açılabilmektedir. Gelen ekran menüsünde Satış Bildirimi
Altındaki Satış Bildirimi Listele kısmı açılarak, buraya Satış Bildirimi belge numarası olan
123123 yazılıp Ara dendiğinde, gelen bilgi içindeki Güncelle kısmı tıklandığında, Satış
Bildirimi açılır. Satış Bildirimindeki bilgiler ile ihraç edilecek türler burada karşılaştırılarak,
beyanın doğru olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.



3-Seyir Defterinin Kontrolü
İhraç edilmek istenen ürünün 12 metreden büyük balıkçı gemilerinden temin edildiği
durumlarda, ürünün kayıtlı olduğu seyir defterinin de kontrol edilmesi gerekmektedir. Menşe
Belgesi ve Satış Bildirimi ekranları açık iken, Ctrl+N tuşlarına basarak yeni bir sayfa açılır.
Buradan SEYİR DEFTERİ bölümüne girilip, Seyir Defteri Sayfa Girişi kısmından ürünün ait
olduğu seyir defteri sayfa numarası yazılıp ara dendiğinde, buna ilişkin bilgi ekrana gelir:

Gelen sayfada Balıkçılık Aktivitesi kısmına girilerek, ürüne ait bilgilere ulaşılır:

Her üç ekran açık olduğundan, Menşe Belgesi, Satış Bildirimi ve Seyir Defteri aynı anda
kontrol edilerek, beyan ile kayıtların uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde
bilgilerin uyumlu olduğu (miktar, tür, tarih gibi) görülürse ihraç edilecek türler için Avcılık
Belgesi düzenlenir.



EUROPEAN COMMUNITY CATCH CERTIFICATE  

AVRUPA TOPLULUĞU AV BELGESİ 
Document Number Belge No  

1.Validating authority Onaylayan kurumun 

Name Adı Address Adresi Tel. Tel. Fax Faks 
    

 

2. Fishing vessel name   
Balıkçı Gemisinin Adı 

Flag-Home port and registration number  
Bağlama Limanı ve Kayıt Numarası 

Call sign  
Çağrı Kodu 

IMO/Lloyd’s Number 
(1)

 

IMO/Lloyd’s numarası (1) 
    
Fishing licence No-Valid to  
Ruhsat No ve Geçerlilik Tarihi 

Inmarsat No, Fax No, Telephone No, E-mail address
(1)

   
Inmarsat No, Faks No, Telefon No, E-mail adres(1) 

  

3. Description of product  
Ürün Tanımı 

Type of processing authorised on board  
Güvertede izin verilen işleme tipi 

4.Reference of applicable conservation and management measures  
Uygulanabilir koruma ve yönetim önlemlerine ilişkin referans 

   

Product code/ Species  
Ürün Kodu/ Tür    

Logbook No
(3)

   
Seyir Defteri No

(3)
   

Sales Note No 
Satış Bildirimi No 

Catch area(s)  

and dates  
Av Alanı ve Tarihi 

Estimated live 

 weight (kg)  
Tahmini Canlı 
Ağırlık  

Estimated weight  

to be landed (kg) 

 Karaya Çıkarılan  
Tahmini Ağırlık  

Verifled weight 

landed (kg) 2   

Doğrulanmış 
Ağırlık 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

5. Name of master of fishing vessel-Signature-Seal Gemi Sahibi-İmza-Kaşe  
6. Declaration of transhipment at sea 
Denizde Aktarma Bildirimi   

Signature and date 
İmza ve Tarih 

Transhipment date/area/position  
Aktarma Tarihi/coğrafik alan /konum  

Estimated weight (kg) 
Tahmini Ağırlık (kg)) 

    
Master of receiving vessel 
Alıcı Gemi Kaptanı 

Signature 

İmza 
Vessel name 
Balıkçı Gemisinin Adı 

Call sign 

Çağrı sinyali 
IMO/lloyds number

(1)
 

IMO/Lloyd’s numarası(1) 

     

7. Transhipment authorisation within a port area  Bir Liman Alanı İçinde Nakil Yetkilendirmesi 
Name 
Adı 

Authority 
Yetkili 

Signature 

İmza 
Address 
Adres 

Tel Port of landing 
Karaya Çıkış Limanı 

Date of landing 
Karaya Çıkış tarihi 

Seal (stamp) 
Mühür 

        
8. Name and address of exporter/İhracatçının Adı ve Adresi Signature/İmza Date/Tarih  Seal/Kaşe 

 

 

   

 

 
9. Flag State authority validation Bayrak Ülke Yetkilisinin Onayı  
Name/ title /Adı/Ünvanı  Signature/İmza Date/Tarih Seal (stamp)/ 

Mühür 

    

 

 

 

 
10. Transport details (see Appendix)   Nakil Ayrıntıları (Eke Bakınız) 

 



This certification has been issued based on the respective documents and declarations of the vessel master and the exporter/ 

Bu belge, gemi kaptanı ve ihracatçının ilgili belge ve beyanlarına dayalı olarak onaylanmıştır 

 

 

11. Importer declaration İthalatçı Bildirimi 
Name and address of importer 

İthalatçının Adı ve Adresi 
Signature 

İmza 
Date 

Tarih 
Seal  

Mühür 
Product CN code 
Ürün CN Kod 

 

 

 

    

Document under Article 14(1), (2) of Regulation (EC) No…/2008 

AB 2008/…. Sayılı Yönetmeliğin (14 (1) ve 14 (2) Maddeleri 
Kapsamında Belge 

Reference      

12. Import control-

authority 

İthalat Denetimi -Yetkili 

Place  
Yer 

Importation authorised 
İzin verilmiş ithalat (*) 

Importation  suspended  

Askıya Alınmış İthalat (*) 
Verification requested-

date 
Doğrulama İstenen Tarih 

 

 

 

    

Customs declaration* Gümrük Bildirimi 
(1)

  if issued /onaylanmışsa                                                        
(2)

   Where appropriate (Uygun olduğu durumda doldurulacak )  
(3)

  For the vessels whose length is less than 12 meters, the number of certificate of origin is written  

Boyu 12 m’den küçük balıkçı gemileri için menşe belgesi numarası yazılır  

* Tick as appropriate Uygun olanı işaretleyiniz 



Transport Details 

Nakil Ayrıntıları 

 
1.Country of exportation 

İhracatçı Ülke 

 

Port/Airport/Other place of departure 

Liman/Havaalanı/diğer ihraç yerleri 

2. Exporter signature 

İhracatçı imzası  

Vessel name and flag 

Tekne Adı ve Bayrağı 

 

Flight number/airway bill number 

Uçuş No/Havayolu fatura no 

 

Truck nationality and register number 

Kamyon ülkesi ve kayıt No  

 

Railway bill number 

Demiryolu fatura No  

 

Other transport document 

Diğer taşıma belgesi 

Container 

number(s) 

Konteyner 

numarası(ları) 

 

 

 

List attached 

Ekli liste 

Name 

Adı  
Address 

Adres 
Signature 

İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AV BELGESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Av belgesi, ihraç partisini oluşturan her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı
düzenlenecektir. Av belgesi iki sayfadan oluşmakta olup, sertifikanın çıktısı arkalı önlü olarak
tek sayfa alınacaktır. İhraç edilecek ürünün Topluluk topraklarına giriş noktasına tahmini
varış zamanından en az 3 işgünü önce, -ihracatçı tarafından- ithalatçı aracılığıyla, ürünün ithal
edileceği Üye Devletin yetkili birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.

Ancak, taze soğutulmuş ürünlere ilişkin düzenlenen av belgelerinin Topluluğa giriş
yapılmadan önce sunulma süresi aşağıdaki gibi uygulanacaktır (1010/2009 EC sayılı
Yönetmeliğin 8 inci maddesi):

Havayolu ile girecek gönderilerde: 4 saat
Karayolu ile girecek gönderilerde: 2 saat
Demiryolu ile girecek gönderilerde: 2 saat
İhracatta sorun yaşanmaması amacıyla, ihracatçı firmaların; Av belgesinin onayı

aşamasında gerekli olan belgelerin (seyir defteri/menşei belgesi) temin edileceği balıkçı
gemileri, bu verilerin SUBİS kayıtlarının yapılacağı İl Müdürlükleri ve ön bildirimin
yapılacağı ithalatçı firma ile işbirliği içerisinde olmaları büyük önem taşımaktadır.

Av belgesinin doldurulmasına ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

I- Document Number/Belge No:
Bu bölüme her bir Av belgesine aşağıda belirtilen kodlamaya uygun olarak verilen numara
yazılacaktır.

TR-İl Trafik Kodu-Belgenin düzenlendiği yıl- 4 haneli sıra numarası
Örnek; TR 06 2010 0001

II- 1-Validating authority/ Onaylayan Kurum:
Aşağıda belirtilen bölümlere Av belgesini düzenleyen İl Müdürlüğüne ait bilgiler yazılacaktır.
Örnek;

III- Balıkçı gemisine ilişkin bilgilerin istendiği 2 numaralı bölümde;
(1) dip notunun bulunduğu kısımlara ilişkin veri varsa doldurulacak yoksa boş bırakılacaktır.
Örnek;

IV- Ürün tanımlamasının yapıldığı 3 üncü bölümde;
3. Description of product /Ürün Tanımı:
Balıkçı gemilerinde eğer dondurma işlemi yapılıyor ise “dondurulmuş”, yapılmıyorsa “taze
soğutulmuş” olarak;

Balıklar için tür ayrımı yapılmaksızın “balık”,
Yumuşakçalar için; “ahtapot”, “sübye” veya “kalamar”
Kabuklular için “karides” gibi genel tür adları belirtilerek yazılacaktır.
Örneğin; taze soğutulmuş balıklar, taze soğutulmuş karides gibi.

1.Validating authority Onaylayan kurumun

Name Adı Address Adresi Tel. Tel. Fax Faks

Ankara İl Müdürlüğü ANKARA +90312 344 5950 +90312 3156007

2. Fishing vessel name
Balıkçı Gemisinin Adı

Flag-Home port and
registration number
Bağlama Limanı ve Kayıt Numarası

Call sign
Çağrı Kodu

IMO/Lloyd’s Number
(1)

IMO/Lloyd’s
numarası (1)

MARTI İstanbul-1234 Varsa yazılacak -
Fishing licence No-Valid to
Ruhsat No ve Geçerlilik Tarihi

Inmarsat No, Fax No, Telephone No, E-mail address(1)

Inmarsat No, Faks No, Telefon No, E-mail adres(1)

34 A 1234-10.11.2011 -



Type of processing authorised on board/ Güvertede izin verilen işleme tipi:
Bakanlığımızca ihracat izni verilmiş olan balıkçı gemileri hariç, gemilerin güvertesinde
işleme yapılmasına yönelik verilen bir izin bulunmadığından bu bölüm boş bırakılacaktır.
Ancak, ihracat izni olan balıkçı gemilerinde ihracat izni kapsamında müsaade edilen ürün
işleme şekli dikkate alınmak kaydıyla yapılan işleme şekli belirtilecektir. (örnek; iç organları
temizlenmiş balık)

Product code/ Species/ Ürün Kodu/ Tür:
Av belgesine konu olan türler için ayrılan bölümün yetersiz kalması durumunda satır ilavesi
yapılacaktır.
Ürün kodu olarak Gümrük tarife cetvelinde yer alan GTİP numaraları 4’lü bazda
kullanılacaktır.
- Taze soğutulmuş balıklar için; 03 02,
- Dondurulmuş balıklar için 03 03, (İhracat izni bulunan gemiler için)
- Kabuklular (karides) 03 06,
- Yumuşakçalar (Ahtapot, sübye, kalamar gibi) 03 07,

Ürün türü olarak; türün bilimsel adı yazılacaktır. Türlere ilişkin liste son kısımda yer
almaktadır.

Logbook No/ Seyir Defteri No: İbraz edilen seyir defterinin numarası yazılacaktır. Seyir
defteri tutma yükümlülüğü bulunmayan 12 m’den küçük balıkçı gemilerinin avlarına ilişkin
kayıtta ise bu alana menşe belgesi numarası yazılacaktır.

Sales Note No/ Satış Bildirimi No: İbraz edilen satış bildiriminin belge numarası yazılacak.

Catch area(s) and dates/ Av Alanı ve Tarihi: Seyir defterinde belirtilen avlanma alanı için
aşağıda belirtilen FAO alan kodları kullanılacaktır.
Avlanma alanlarına ilişkin FAO kodları aşağıda verilmiştir.

AVLANMA ALANI FAO ALT BÖLGE KODU
Ege Denizi 37.3.2
Akdeniz 37.3.1
Marmara Denizi 37.4.1
Karadeniz 37.4.2

Estimated live weight (kg)/Tahmini Canlı Ağırlık: İlgili tür için seyir defterinde yer alan
miktar yazılacaktır.

Estimated weight to be landed (kg)/ Karaya Çıkarılan Tahmini Ağırlık: İlgili tür için
seyir defterinde yer alan miktar yazılacaktır.

Verifled weight landed (kg) 2 Doğrulanmış Ağırlık: Karaya çıkarılan ürünün tartılarak
doğrulanmış olan ağırlığı varsa yazılacaktır.
Örnek;



V- 4. Reference of applicable conservation and management measures/ Uygulanabilir
koruma ve yönetim önlemlerine ilişkin referans:
Bu bölüm boş bırakılacak.

VI. 5. Name of master of fishing vessel-Signature/ Seal Gemi Sahibi-İmza:
Bu bölüme sadece gemi sahibinin adı-soyadı yazılacak.

VII- Denizde aktarım bilgileri ile ilgili 6 ncı bölüm ile bir liman alanı içerisinde nakil
yetkilendirilmesi ile ilgili 7 nci bölüm;
Bu bölümler boş bırakılacaktır.

VIII- İhracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı 8 inci bölüm;
Sağlık sertifikası düzenlenmesi ile ilgili mevzuat gereği ürünlerin onay numaralı bir tesiste
hazırlanması gerekmektedir. Üretici firma ile ihracatçı firmanın farklı olması durumunda, bu
bölümde üretici firma değil ihracatçı firmanın bilgileri yazılacaktır.

IX- Bayrak ülke yetkili otoritesinin onayı ile ilgili 9 uncu bölüm:
Bu bölüm İl Müdürlüğünce onaylanacaktır.

X- 10-Transport details (see Appendix) /Nakil Ayrıntıları (Eke bakınız):
Bu sertifika bu Talimatın ek-6’sında yer alan “Transport Details/Nakil Ayrıntıları” başlıklı
ek ile geçerlidir. Bu ekin mutlaka sertifikaya eklenmesi gerekmektedir. Bu belge ihracatçı
tarafından doldurulup, imzalanacak olup, İl Müdürlüğünce onaylanmayacaktır.

XI- İthalatçı bildirimine ilişkin bilgilerin yer aldığı 11 inci bölüm ile ithalatçı Denetimine
ilişkin bilgilerin yer aldığı 12 nci bölüm doldurulmayacaktır.

3. Description of product
Ürün Tanımı

Type of processing authorised on
board
Güvertede izin verilen işleme tipi

4.Reference of applicable conservation and management measures
Uygulanabilir koruma ve yönetim önlemlerine ilişkin referans

Taze soğutulmuş balık
Taze soğutulmuş ahtapot

-

Product code/ Species
Ürün Kodu/ Tür

Logbook
No
Seyir
Defteri No

Sales Note No
Satış Bildirimi No

Catch area(s)
and dates
Av Alanı ve Tarihi

Estimated live
weight (kg)

Tahmini Canlı
Ağırlık

Estimated weight
to be landed (kg)
Karaya Çıkarılan

Tahmini Ağırlık

Verifled weight
landed (kg) 2

Doğrulanmış
Ağırlık

03 02/Engraulis
encrasicolus

123456 2345 37.1- 01.01.2010 200 200 Varsa
yazılacak

03 02/Engraulis
encrasicolus

123457 2346 37.1- 01.01.2010 120 120 Varsa
yazılacak

03 02/ Mullus barbatus 123457 2346 37.1- 01.01.2010 150 150 Varsa
yazılacak

03 07/ Octopus spp 123456 2345 37.1- 01.01.2010 100 100 Varsa
yazılacak

8. Name and address of exporter
İhracatçının Adı ve Adresi

Signature
İmza

Date
Tarih

Seal
Mühür

İhracatçının adı adresi Firma yetkilisinin
imzası

Belge talebinin yapıldığı günün tarihi Firma kaşesi

9. Flag State authority validation Bayrak Ülke Yetkilisinin Onayı
Name/ title/Adı/Ünvanı Signature/İmza Date/Tarih Seal (stamp)

Mühür
İl Müdürlüğünde bu belgeyi onaylamak için yetkilendirilen
personelin;
Adı-Soyadı
Unvanı (Veteriner Hekim, Mühendis, Biyolog vb.)

Yetkilinin imzası Belgenin
onaylama tarihi

İl
Müdürlüğü
Mühürü



Başlıca Türler Listesi

Adı Latince İngilizce

Akya (Çıplak) Lichia amia Leerfish

Avcı (Sarıkuyruk) Seriola dumerili Greater amberjack

Albakor
(İrigöz orkinos-Patlakgöz,Tulina) Thunnus alalunga Albacore

Bakolarya – Berlam (Mırlan) Merluccius merluccius Hake

Barbunya Mullus barbatus Goatfishes

Çaça Sprattus sprattus European sprat

Çipura (Alyanak-Mendik) Sparus aurata Gilthead seabream

Dil Solea solea Sole

Dülger Zeus faber John dory

Fangri (Fanri) Pagrus pagrus Red porgy

Fener balığı Lophius piscatorius Angler fish

Gelincik Gaidropsarus mediterraneus Shore rockling

Grenyüz (Sarıağız) Argyrosomus regius Meagre

Gobene (Tombik) Auxis thazard Frigate mackerel

Gümüş (Çumuka) Atherina mochon Mediterranean Sandsmelt

Hamsi (İç Tüketim) Engraulis encrasicolus Anchovy

Hani (Lapin) Serranus scriba Basses, sea-perches

İskarmoz (Baraküda) Sphyraena sphyraena European barracuda

İskorpit (Çarpan) Scorpaena scrofa Scorpion fishes

İsparoz (İspari) Diplodus annularis Annular seabream

İstavrit (Kraça) Trachurus mediterraneus Mediterranean horse mackerel

İstavrit (Karagöz) Trachurus trachurus Horse Mackerel

İşkine (Mavraşgil) Sciaena Umbra Brown meagre

İzmarit (İstangiloz) Sciaena Umbra Brown meagre

Kalkan (Saç) Psetta maxima Turbot

Karagöz Diplodus vulgaris White seabream

Kaya balığı Gobius spp Gobies nei

Kefal Mugilidae Mullets nei

Kayış Ophidion barbatum Snake blenny

Keler Squatina squatina Angel sharks

Kılıç balığı Xiphias gladius Swordfish

Kırlangıç Trigla lucerna Tub Gurnard

Kolyoz (Vanos) Scomber japonicus Spanish Mackerel

Köpek balığı Mustelus mustelus Smooth-hound

Lambuka Corypahaena hippurus Common dolphinfish

Kupez (Kupa) Boops boops Bogue

Lahoz (Grida) Epinephelus aeneus White grouper

Levrek Dicentrarchus labrax European seabass

Lipsöz Scorpaena porcus Black scorpionfish

Lüfer Pomatomus saltatrix Bluefish

Mazak Kırlangıcı Trigla lineata Gurnards nei

Melenurya Oblada melanura Saddled seabream

Mercan Pagellus erythrinus Pandoras nei

Mezgit Merlangius merlangus Whiting

Mığrı Conger conger European conger



Adı Latince İngilizce

Mırmır Lithognathus mormyrus Sand steenbras

Minekop (Kötek) Umbrina cirrosa Shi drum

Orfoz Epinephelus guaza Grouper, Dusky

Öksüz Trigla lyra Piper gurnard

Orkinoz (Ton balığı) Thunnus thynnus Blue-fin tuna

Palamut Sarda sarda Atlantic bonito

Patlakgöz Mercan Dentex macrophthalmus Large-eye dentex

Pisi Pleuronectes platessa European plaice

Sardalya (Çiroz) Sardina pilchardus Pilchard, Sardine

Sarıgöz Diplodus sargus White seabream

Sarpa (Altınbaş) Sarpa salpa Salema

Sinağrit(Sinarit) Dentex dentex Common dentex

Sivriburun karagöz Diplodus puntazzo Sharpsnout seabream

Tekir Mullus surmuletus Red Mullet

Tirsi Alosa fallax Twaite shad

Trança Dentex gibbosus Pink dentex

Uskumru Scomber scombrus Atlantic mackerel

Yazılı orkinoz Euthynnus alletteratus Little tunny

Vatoz Raja clavata Thornback ray

Zargana (Sargan) Belone belone Garfish

Zurna (Deniz Turnası) Scomberesox saurus Atlantic saury

Paşa Barbunu Upeneus mollucensis Banded goatfish

Ahtapot Octopus vulgaris Common octopus

Karides (Benekli, Karabiga) Penaeus kerathurus Caramote prawn

Karides (Jumbo, Beyaz) Melicertus kerathurus Caramote prawn

Karides (Derinsu Kırmızı) Aristaeomorpha foliacea (Giant gamba prawn)

Karides (Derinsu Pembe-Çimçim) Parapenaus longirostris Deepwater rose shrimp

Karides (Erkek) Metapenaeus monoceros Speckled shrimp

Kalamerya Loligo vulgaris Squid

Mürekkep Balığı (Sübye) Sepia officinalis Sepia
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(Acts adopted under the EC Treaty/Euratom Treaty whose publication is obligatory)

REGULATIONS

COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008

of 29 September 2008

establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated
fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and

repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Commu-
nity, and in particular Article 37 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament (1),

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (2),

After consulting the Committee of the Regions,

Whereas:

(1) The Community is a Contracting Party to the United
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December
1982 (Unclos), has ratified the United Nations Agreement
for the Implementation of the Provisions of the United
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December
1982 relating to the Conservation and Management of
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of
4 August 1995 (UN Fish Stocks Agreement) and has
accepted the Agreement to Promote Compliance with
International Conservation and Management Measures by
Fishing Vessels on the High Seas of 24 November 1993 of
the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO Compliance Agreement). Those provisions
predominantly set out the principle that all States have a
duty to adopt appropriate measures to ensure sustainable
management of marine resources and to cooperate with
each other to this end.

(2) The objective of the common fisheries policy, as set out in
Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December
2002 on the conservation and sustainable exploitation of
fisheries resources under the common fisheries policy (3), is
to ensure exploitation of living aquatic resources that
provides sustainable economic, environmental and social
conditions.

(3) Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing constitutes
one of the most serious threats to the sustainable
exploitation of living aquatic resources and jeopardises
the very foundation of the common fisheries policy and
international efforts to promote better ocean governance.
IUU fishing also represents a major threat to marine
biodiversity which needs to be addressed in accordance
with the objectives set out in the Communication from the
Commission — Halting the loss of biodiversity by 2010 —

and beyond.

(4) The FAO adopted in 2001 an international plan of action to
prevent, deter and eliminate illegal, unreported and
unregulated fishing, which the Community has endorsed.
Furthermore, regional fisheries management organisations,
with the active support of the Community, have established
an array of measures designed to counteract illegal,
unreported and unregulated fishing.

(5) In line with its international commitments, and given the
scale and urgency of the problem, the Community should
substantially enhance its action against IUU fishing and
adopt new regulatory measures designed to cover all facets
of the phenomenon.

29.10.2008 EN Official Journal of the European Union L 286/1

(1) Opinion delivered on 23 May 2008 (not yet published in the Official
Journal).

(2) Opinion delivered on 29 May 2008 (not yet published in the Official
Journal). Opinion delivered following non-compulsory consultation. (3) OJ L 358, 31.12.2002, p. 59.



(6) The action by the Community should be targeted primarily
at behaviour falling under the definition of IUU fishing and
which causes the most serious damage to the marine
environment, the sustainability of fish stocks and the
socioeconomic situation of fishermen abiding by the rules
on conservation and management of fisheries resources.

(7) In line with the definition of IUU fishing, the scope of this
Regulation should extend to fishing activities carried out on
the high seas and in maritime waters under the jurisdiction
or sovereignty of coastal countries, including maritime
waters under the jurisdiction or sovereignty of the Member
States.

(8) In order to properly address the internal dimension of IUU
fishing, it is vital for the Community to adopt the necessary
measures to improve compliance with the rules of the
common fisheries policy. Pending the revision of Council
Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993
establishing a control system applicable to the common
fisheries policy (1) provisions to this end should be inserted
in this Regulation.

(9) Community rules, and in particular Title II of Regulation
(EEC) No 2847/93, provide for a comprehensive system
designed to monitor the legality of catches from Commu-
nity fishing vessels. The current system applying to fishery
products caught by third country fishing vessels and
imported into the Community does not ensure an
equivalent level of control. This weakness constitutes an
important incentive for foreign operators carrying out IUU
fishing to trade their products in the Community and
increase the profitability of their activities. As the world's
largest market for, and importer of fishery products, the
Community has a specific responsibility in making sure that
fishery products imported into its territory do not originate
from IUU fishing. A new regime should therefore be
introduced to ensure a proper control of the supply chain
for fishery products imported into the Community.

(10) Community rules governing access to Community ports of
fishing vessels flying the flag of a third country should be
strengthened with a view to ensuring a proper control over
the legality of the fishery products landed by fishing vessels
flying the flag of a third country. This should notably imply
that access to Community ports is only authorised for
fishing vessels flying the flag of a third country which are
able to provide accurate information on the legality of their
catches and to have this information validated by their flag
State.

(11) Transhipments at sea escape any proper control by flag or
coastal States and constitute a usual way for operators
carrying out IUU fishing to dissimulate the illegal nature of
their catches. It is therefore justified for the Community to

authorise transhipment operations only if they occur within
the designated ports of Member States, in ports of third
countries between Community fishing vessels, or outside
Community waters between Community fishing vessels
and fishing vessels registered as carrier vessels under the
auspices of a regional fisheries management organisation.

(12) It is appropriate to lay down the conditions, procedure and
frequency according to which checking, inspection and
verification activities shall be carried out by Member States,
on the basis of risk management.

(13) Trade with the Community in fishery products stemming
from IUU fishing should be prohibited. In order to make
this prohibition effective and ensure that all traded fishery
products imported into or exported from the Community
have been harvested in compliance with international
conservation and management measures and, where
appropriate, other relevant rules applying to the fishing
vessel concerned, a certification scheme applying to all
trade in fishery products with the Community shall be put
in place.

(14) The Community should take into account the capacity
constraints of developing countries for the implementation
of the certification scheme.

(15) It is appropriate that, under this scheme, a certificate be
required as a precondition for the import of fishery
products into the Community. That certificate should
contain information demonstrating the legality of the
products concerned. It should be validated by the flag State
of the fishing vessels which caught the fish concerned, in
line with its duty under international law to ensure that
fishing vessels flying its flag comply with international
rules on conservation and management of fisheries
resources.

(16) It is essential that this certification scheme apply to all
imports of marine fishery products into the Community
and exports from the Community. This scheme should also
apply to fishery products which have been transported or
processed in a country other than the flag State before
reaching the territory of the Community. Specific require-
ments should therefore apply with respect to those
products, in order to guarantee that the products arriving
into the territory of the Community are not different from
those the legality of which has been validated by the flag
State.

(17) It is important to ensure an equal level of control for all
imported fishery products, without prejudice to the volume
or frequency of trade, by introducing specific procedures
for granting the status of approved economic operator.
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(18) The exportation of catches from fishing vessels flying the
flag of a Member State should also be subject to the
certification scheme under the framework of cooperation
with third countries.

(19) Member States into which the products are intended to be
imported should be able to check the validity of the catch
certificates accompanying the consignment and be entitled
to refuse the importation where the conditions laid down in
this Regulation with respect to the catch certificate are not
met.

(20) It is important that checking, inspection and verification
activities pertaining to fishery products in transit or
transhipment be carried out primarily by the Member
States of final destination in order to improve their
efficiency.

(21) In order to assist control authorities within Member States
in their tasks of monitoring the legality of fishery products
traded with the Community, as well as to warn Community
operators, a Community alert system should be established,
designed to spread information, where appropriate, about
well-founded doubts as to compliance by certain third
countries with applicable conservation and management
rules.

(22) It is essential that the Community adopt dissuasive
measures against fishing vessels carrying out IUU fishing
and which are not subject to appropriate action by their
flag State in response to such IUU fishing.

(23) To this end, the Commission, in collaboration with Member
States, the Community Fisheries Control Agency, third
States and other bodies, should identify fishing vessels
suspected of carrying out IUU fishing, on the basis of risk
management, and the Commission should seek informa-
tion from the competent flag State as to the accuracy of the
findings.

(24) In order to facilitate enquiries pertaining to fishing vessels
presumed to have carried out IUU fishing and prevent the
continuation of the alleged infringement, those fishing
vessels should be subject to specific control and inspection
requirements by Member States.

(25) When, on the basis of the information obtained, there are
sufficient grounds to consider that fishing vessels flying the
flag of a third country have been engaged in IUU fishing
and that the competent flag States have not taken effective
action in response to such IUU fishing, the Commission
should place those vessels on the Community IUU vessel
list.

(26) When, on the basis of the information obtained, there are
sufficient grounds to consider that Community fishing
vessels have been engaged in IUU fishing and that the
competent flag Member States have not taken effective
action pursuant to this Regulation and to Regulation (EEC)

No 2847/93 in response to such IUU fishing, the
Commission should place those vessels on the Community
IUU vessel list.

(27) With a view to remedying the absence of effective action by
flag States towards fishing vessels flying their flags and
placed on the Community IUU vessel list, and to restrict the
continuation of fishing activities by those vessels, Member
States should apply appropriate measures against those
vessels.

(28) To safeguard the rights of the fishing vessels placed on the
Community IUU vessel list and of their flag States, the
procedure for the listing should give the flag State the
opportunity to inform the Commission of the measures
taken and, where possible, give the owner or operators
concerned the possibility of being heard at each stage of the
procedure and allow for the delisting of a fishing vessel
when the criteria for its listing are no longer met.

(29) In order to provide for a single framework within the
Community and to avoid proliferation of lists pertaining to
fishing vessels involved in IUU fishing, fishing vessels
included in the IUU lists adopted by regional fisheries
management organisations should automatically be
included in the corresponding list drawn up by the
Commission.

(30) The failure by some States to discharge the duty incumbent
on them under international law as flag, port, coastal or
market States, to take appropriate measures to ensure
compliance by their fishing vessels or nationals with rules
on the conservation and management of fisheries resources
is one of the main drivers of IUU fishing and should be
addressed by the Community.

(31) To this end, in addition to its action at international and
regional levels, the Community should be entitled to
identify those non-cooperating States, on the basis of
transparent, clear and objective criteria relying on inter-
national standards, and, after giving them adequate time
and to respond to a prior notification, adopt non-
discriminatory, legitimate and proportionate measures with
respect to those States, including trade measures.

(32) It is for the Council to adopt trade measures in respect of
other States. As the establishment of a list of non-
cooperating States should entail trade counter-measures in
respect of the States concerned, it is appropriate that the
Council reserve itself the right to exercise implementing
powers directly in this specific case.

(33) It is essential that nationals of Member States be effectively
deterred from engaging in or supporting IUU fishing by
fishing vessels flying the flag of third countries and active
outside the Community, without prejudice to the primacy
of the responsibility of the flag State. Member States should
therefore put in place the necessary measures and cooperate
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between themselves and with third countries to identify
their nationals carrying out IUU fishing, make sure that
they are adequately sanctioned and verify the activities of
their nationals involved with third country fishing vessels,
outside the Community.

(34) The persistence of a high number of serious infringements
against the rules of the common fisheries policy within
Community waters or by Community operators lies to a
large extent in the non-deterrent level of sanctions
prescribed within Member States' legislation in relation to
serious infringements to those rules. This weakness is
compounded by the wide variety of sanctions levels across
Member States, which encourages illegal operators to
operate in maritime waters or the territory of the Member
States where these are the lowest. To address this weakness,
building upon the provisions set out in Regulations (EC)
No 2371/2002 and (EEC) No 2847/93 in this area, it is
appropriate to approximate within the Community the
maximum levels of administrative sanctions foreseen in
relation to serious infringements against common fisheries
policy rules, taking into account the value of the fishery
products obtained by committing the serious infringement,
their repetition and the value of the prejudice to the fishing
resources and the marine environment concerned, as well
as to foresee immediate enforcement measures and
complementary measures.

(35) In addition to behaviour constitutive of a serious infringe-
ment against rules on fishing activities, the conduct of
business directly connected to IUU fishing, including the
trade in or the importation of fishery products stemming
from IUU fishing, or the falsification of documents, should
also be considered as serious infringements requiring the
adoption of harmonised maximum levels of administrative
sanctions by Member States.

(36) The sanctions for serious infringements of this Regulation
should also apply to legal persons as those infringements
are committed, to a large extent, in the interest of legal
persons or for their benefit.

(37) Provisions pertaining to sightings of fishing vessels at seas
adopted within certain regional fisheries management
organisations should be implemented in a harmonised
manner within the Community.

(38) Cooperation between Member States, the Commission, and
with third countries is essential to ensure that IUU fishing is
properly investigated and sanctioned and that the measures

laid down in this Regulation can be applied. A system for
mutual assistance should be established to enhance such
cooperation.

(39) In accordance with the principle of proportionality, it is
necessary and appropriate for the achievement of the basic
objective of eliminating IUU fishing to lay down rules on
the measures foreseen in this Regulation. This Regulation
does not go beyond what is necessary in order to achieve
the objectives pursued, in accordance with the third
paragraph of Article 5 of the Treaty.

(40) The measures necessary for the implementation of this
Regulation should be adopted in accordance with Council
Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the
procedures for the exercise of implementing powers
conferred on the Commission (1).

(41) This Regulation identifies IUU fishing as a violation of
applicable laws, rules or regulations of particular gravity, as
it seriously undermines the attainment of the objectives of
the violated rules and jeopardises the sustainability of the
stocks concerned or the conservation of the marine
environment. Given its restricted scope, the implementa-
tion of this Regulation must build upon, and be
complementary to that of Regulation (EEC) No 2847/93,
which establishes the basic framework for the control and
monitoring of fishing activities under the common fisheries
policy. Accordingly, this Regulation reinforces the rules of
Regulation (EEC) No 2847/93 in the area of port
inspections of third country fishing vessels, which are
now repealed and replaced by the port inspection regime
established in Chapter II of this Regulation. In addition, this
Regulation provides for a regime of sanctions in Chapter IX
that applies specifically to IUU fishing activities. The
provisions of Regulation (EEC) No 2847/93 relating to
sanctions remain thus applicable to violations of the rules
of the common fisheries policy other than those addressed
by this Regulation.

(42) The protection of individuals with regard to the processing
of personal data is governed by Regulation (EC) No 45/
2001 of the European Parliament and of the Council of
18 December 2000 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data by the
Community institutions and bodies and on the free
movement of such data (2), which is fully applicable to
the processing of personal data for the purposes of this
Regulation, in particular as regards the rights of data
subjects to access, rectification, blocking and erasure of data
and notification to third parties, which have not in
consequence been further particularised in this Regulation.
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(43) The entry into force of provisions of this Regulation on
matters covered by Council Regulations (EEC) No 2847/93,
(EC) No 1093/94 (1), (EC) No 1447/1999 (2), (EC)
No 1936/2001 (3) and (EC) No 601/2004 (4) should result
in the repeal of parts or the entirety of those Regulations,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Subject matter and scope

1. This Regulation establishes a Community system to prevent,
deter and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU)
fishing.

2. For the purposes of paragraph 1, each Member State shall
take appropriate measures, in accordance with Community law,
to ensure the effectiveness of that system. It shall place sufficient
means at the disposal of its competent authorities to enable them
to perform their tasks as laid down in this Regulation.

3. The system laid down in paragraph 1 shall apply to all IUU
fishing and associated activities carried out within the territory of
Member States to which the Treaty applies, within Community
waters, within maritime waters under the jurisdiction or
sovereignty of third countries and on the high seas. IUU fishing
within maritime waters of the overseas territories and countries
referred to in Annex II of the Treaty shall be treated as taking
place within maritime waters of third countries.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Regulation:

1. ‘illegal, unreported and unregulated fishing’ or ‘IUU fishing’
means fishing activities which are illegal, unreported or
unregulated;

2. ‘illegal fishing’ means fishing activities:

(a) conducted by national or foreign fishing vessels in
maritime waters under the jurisdiction of a State,
without the permission of that State, or in contra-
vention of its laws and regulations;

(b) conducted by fishing vessels flying the flag of States
that are contracting parties to a relevant regional
fisheries management organisation, but which operate
in contravention of the conservation and manage-
ment measures adopted by that organisation and by
which those States are bound, or of relevant
provisions of the applicable international law; or

(c) conducted by fishing vessels in violation of national
laws or international obligations, including those
undertaken by cooperating States to a relevant
regional fisheries management organisation;

3. ‘unreported fishing’ means fishing activities:

(a) which have not been reported, or have been
misreported, to the relevant national authority, in
contravention of national laws and regulations; or

(b) which have been undertaken in the area of compe-
tence of a relevant regional fisheries management
organisation and have not been reported, or have been
misreported, in contravention of the reporting
procedures of that organisation;

4. ‘unregulated fishing’ means fishing activities:

(a) conducted in the area of application of a relevant
regional fisheries management organisation by fishing
vessels without nationality, by fishing vessels flying
the flag of a State not party to that organisation or by
any other fishing entity, in a manner that is not
consistent with or contravenes the conservation and
management measures of that organisation; or

(b) conducted in areas or for fish stocks in relation to
which there are no applicable conservation or
management measures by fishing vessels in a manner
that is not consistent with State responsibilities for the
conservation of living marine resources under
international law;

5. ‘fishing vessel’ means any vessel of any size used or
intended for use for the purposes of commercial exploita-
tion of fishery resources, including support ships, fish
processing vessels, vessels engaged in transhipment and
carrier vessels equipped for the transportation of fishery
products, except container vessels;

6. ‘Community fishing vessel’ means a fishing vessel flying the
flag of a Member State and registered in the Community;
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7. ‘fishing authorisation’ means entitlement to engage in
fishing activities during a specified period, in a given area or
for a given fishery;

8. ‘fishery products’ mean any products which fall under
Chapter 03 and Tariff headings 1604 and 1605 of the
Combined Nomenclature established by Council Regulation
(EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and
statistical nomenclature and on the Common Customs
Tariff (1), with the exception of the products listed in
Annex I of this Regulation;

9. ‘conservation and management measures’ mean measures
to conserve and manage one or more species of living
marine resources and that are adopted and in force in
accordance with the relevant rules of international and/or
Community law;

10. ‘transhipment’ means the unloading of all or any fishery
products on board a fishing vessel to another fishing vessel;

11. ‘importation’ means the introduction of fishery products
into the territory of the Community, including for
transhipment purposes at ports in its territory;

12. ‘indirect importation’ means the importation from the
territory of a third country other than the flag State of the
fishing vessel responsible for the catch;

13. ‘exportation’ means any movement to a third country of
fishery products harvested by fishing vessels flying the flag
of a Member State, including from the territory of the
Community, from third countries or from fishing grounds;

14. ‘re-exportation’ means any movement from the territory of
the Community of fishery products which had been
previously imported into the territory of the Community;

15. ‘regional fisheries management organisation’ means a
subregional, regional or a similar organisation with
competence, as recognised under international law, to
establish conservation and management measures for living
marine resources placed under its responsibility by virtue of
the convention or agreement by which it was established;

16. ‘contracting party’ means a contracting party to the
international convention or agreement establishing a
regional fisheries management organisation, as well as
States, fishing entities or any other entities that cooperate
with such an organisation and have been granted
cooperating non-contracting party status with respect to
such an organisation;

17. ‘sighting’ means any observation by a Member State's
competent authority responsible for inspection at sea, or by

the master of a Community or third country fishing vessel
of a fishing vessel that may fall under one or several of the
criteria referred to in Article 3(1);

18. ‘joint fishing operation’ means any operation between two
or more fishing vessels where catch is transferred from the
fishing gear of one fishing vessel to another or where the
technique used by those fishing vessels requires one
common fishing gear;

19. ‘legal person’ means any legal entity having such status
under the applicable national law, with the exception of
States or public bodies in the exercise of State authority and
public organisations;

20. ‘risk’ means the likelihood of an event that may occur, with
regard to fishery products imported into or exported from
the territory of the Community, which prevents the correct
application of this Regulation or of the conservation and
management measures;

21. ‘risk management’ means the systematic identification of
risk and the implementation of all measures necessary for
limiting exposure to risk. This includes activities such as
collecting data and information, analysing and assessing
risk, prescribing and taking action, and regular monitoring
and review of the process and its outcomes, based on
international, Community or national sources or strategies;

22. ‘high seas’ means all the part of the sea as defined in
Article 86 of the United Nations Convention of the Law of
the Sea (Unclos);

23. ‘consignment’ means products which are either sent
simultaneously from one exporter to one consignee or
covered by a single transport document covering their
shipment from the exporter to the consignee.

Article 3

Fishing vessels engaged in IUU fishing

1. A fishing vessel shall be presumed to be engaged in IUU
fishing if it is shown that, contrary to the conservation and
management measures applicable in the fishing area concerned,
it has:

(a) fished without a valid licence, authorisation or permit
issued by the flag State or the relevant coastal State; or

(b) not fulfilled its obligations to record and report catch or
catch-related data, including data to be transmitted by
satellite vessel monitoring system, or prior notices under
Article 6; or
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(c) fished in a closed area, during a closed season, without or
after attainment of a quota or beyond a closed depth; or

(d) engaged in directed fishing for a stock which is subject to a
moratorium or for which fishing is prohibited; or

(e) used prohibited or non-compliant fishing gear; or

(f) falsified or concealed its markings, identity or registration;
or

(g) concealed, tampered with or disposed of evidence relating
to an investigation; or

(h) obstructed the work of officials in the exercise of their
duties in inspecting for compliance with the applicable
conservation and management measures; or the work of
observers in the exercise of their duties of observing
compliance with the applicable Community rules; or

(i) taken on board, transhipped or landed undersized fish in
contravention of the legislation in force; or

(j) transhipped or participated in joint fishing operations with,
supported or re-supplied other fishing vessels identified as
having engaged in IUU fishing under this Regulation, in
particular those included in the Community IUU vessel list
or in the IUU vessel list of a regional fisheries management
organisation; or

(k) carried out fishing activities in the area of a regional
fisheries management organisation in a manner incon-
sistent with or in contravention of the conservation and
management measures of that organisation and is flagged
to a State not party to that organisation, or not cooperating
with that organisation as established by that organisation;
or

(l) no nationality and is therefore a stateless vessel, in
accordance with international law.

2. The activities set out in paragraph 1 shall be considered as
serious infringements in accordance with Article 42 depending
on the gravity of the infringement in question which shall be
determined by the competent authority of the Member State,
taking into account the criteria such as the damage done, its
value, the extent of the infringement or its repetition.

CHAPTER II

INSPECTIONS OF THIRD COUNTRY FISHING VESSELS IN
MEMBER STATES PORTS

SECTION 1

Conditions for access to port by third country fishing vessels

Article 4

Inspection in port schemes

1. With a view to prevent, deter and eliminate IUU fishing, an
effective scheme of inspections in port for third country fishing
vessels calling at the ports of Member States shall be maintained.

2. Access to ports of Member States, the provision of port
services, and the conduct of landing or transhipment operations
in such ports shall be prohibited for third country fishing vessels
unless they meet the requirements laid down in this Regulation,
except in cases of force majeure or distress within the meaning of
Article 18 of the Unclos (force majeure or distress) for services
strictly necessary to remedy those situations.

3. Transhipments between third country fishing vessels or
between the latter and fishing vessels flying the flag of a Member
State shall be prohibited in Community waters and shall take
place only in port, in accordance with the provisions of this
Chapter.

4. Fishing vessels flying the flag of a Member State shall not be
authorised to tranship at sea catches from third country fishing
vessels outside Community waters unless the fishing vessels are
registered as carrier vessels under the auspices of a regional
fisheries management organisation.

Article 5

Designated ports

1. Member States shall designate ports, or places close to the
shore, where landings or transhipment operations of fishery
products and port services referred to in Article 4(2) are
permitted.

2. Access to port services and the conduct of landing or
transhipment operations by third country fishing vessels shall be
authorised only in designated ports.

3. Member States shall transmit to the Commission no later
than 15 January of each year a list of designated ports. Any
subsequent changes to this list shall be notified to the
Commission at least 15 days before the change takes effect.
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4. The Commission shall, without delay, publish the list of
designated ports in the Official Journal of the European Union and
on its website.

Article 6

Prior notice

1. Masters of third country fishing vessels or their representa-
tives shall notify the competent authorities of the Member State
whose designated port or landing facilities they wish to use at
least three working days before the estimated time of arrival at
the port, of the following information:

(a) vessel identification;

(b) name of the designated port of destination and the
purposes of the call, landing, transhipment or access to
services;

(c) fishing authorisation or, where appropriate, authorisation
to support fishing operations or to tranship fishery
products;

(d) dates of the fishing trip;

(e) estimated date and time of arrival at port;

(f) the quantities of each species retained on board or, where
appropriate, a negative report;

(g) the zone or zones where the catch was made or where
transhipment took place, whether in Community waters, in
zones under the jurisdiction or sovereignty of a third
country or on the high seas;

(h) the quantities for each species to be landed or transhipped.

Masters of third country fishing vessels or their representatives
shall be exempted from notifying information contained in
points (a), (c), (d), (g) and (h), where a catch certificate has been
validated in accordance with Chapter III for the full catch to be
landed or transhipped in the territory of the Community.

2. The notification set out in paragraph 1 shall be accompanied
by a catch certificate validated in accordance with Chapter III if
the third country fishing vessel carries on board fishery products.
The provisions laid down in Article 14 on the recognition of
catch documents or port State control forms which are part of
catch documentation or port State control schemes adopted by
regional fisheries management organisations shall apply mutatis
mutandis.

3. The Commission, in accordance with the procedure referred
to in Article 54(2), may exempt certain categories of third
country fishing vessels from the obligation stipulated in
paragraph 1 for a limited and renewable period, or make
provision for another notification period taking into account,
inter alia, the type of fishery product, the distance between the

fishing grounds, landing places and ports where the vessels in
question are registered or listed.

4. This Article shall apply without prejudice to special
provisions set forth in fisheries agreements concluded between
the Community and third countries.

Article 7

Authorisation

1. Without prejudice to point 5 of Article 37, a third country
fishing vessel shall be granted authorisation to access the port
only if the information set out in Article 6(1) is complete and, if
the third country vessel carries on board fishery products, is
accompanied by the catch certificate referred to in Article 6(2).

2. Authorisation to commence landing or transhipment
operations in port shall be subject to a check to determine the
completeness of the information submitted as prescribed in
paragraph 1 and, where appropriate, to an inspection carried out
in accordance with Section 2.

3. By way of derogation to paragraphs 1 and 2 of this Article
the port Member State may authorise port access and all or part
of a landing in cases where the information set out in Article 6(1)
is not complete or its check or verification is pending, but shall,
in such cases, keep the fishery products concerned in storage
under the control of the competent authorities. The fishery
products shall only be released to be sold, taken over or
transported once the information set out in Article 6(1) has been
received or the checking or verification process is completed. If
this process is not completed within 14 days of the landing, the
port Member State may confiscate and dispose of the fishery
products in accordance with national rules. The cost of storage
shall be borne by the operators.

Article 8

Recording of landing or transhipment operations

1. Masters of third country fishing vessels or their representa-
tive shall submit to the authorities of the Member State whose
designated ports of landing or transhipment facilities they use, if
possible by electronic means prior to landing or transhipment
operations, a declaration indicating the quantity of fishery
products by species to be landed or transhipped, and the date
and place of each catch. Masters and their representatives shall be
held responsible for the accuracy of such declarations.

2. Member States shall keep the originals of the declarations set
out in paragraph 1, or a hard copy when transmitted
electronically, for a period of three years or longer in accordance
with national rules.

3. Landing and transhipment declaration procedures and forms
shall be determined in accordance with the procedure referred to
in Article 54(2).
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4. Member States shall notify the Commission by computer
transmission before the end of the first month of each calendar
quarter of the quantities landed and/or transhipped by third
country fishing vessels in their ports during the previous quarter.

SECTION 2

Port inspections

Article 9

General principles

1. Member States shall carry out inspections in their designated
ports of at least 5 % of landing and transhipment operations by
third country fishing vessels each year, in accordance with the
benchmarks determined by the procedure referred to in
Article 54(2) on the basis of risk management, without prejudice
to the higher thresholds adopted by regional fisheries manage-
ment organisations.

2. The following fishing vessels shall be inspected in all cases:

(a) fishing vessels sighted in accordance with Article 48;

(b) fishing vessels reported in the framework of a notification
made under the Community alert system in accordance
with Chapter IV;

(c) fishing vessels identified by the Commission as presumed to
have engaged in IUU fishing in accordance with Article 25;

(d) fishing vessels appearing in a IUU vessel list adopted by a
regional fisheries management organisation notified to
Member States in accordance with Article 30.

Article 10

Inspection procedure

1. Officials in charge of inspections (officials) shall be able to
examine all relevant areas, decks and rooms of the fishing vessel,
catches processed or not, nets or other gear, equipment and any
relevant documents which officials deem it necessary to verify in
compliance with applicable laws, regulations or international
management and conservation measures. Officials may also
question persons deemed to have information on the matter
subject to inspection.

2. Inspections shall involve the monitoring of the entire
landing or transhipment operations and include a cross-check
between the quantities by species recorded in the prior notice of
landing and the quantities by species landed or transhipped.

3. Officials shall sign their inspection report in the presence of
the master of the fishing vessel, who shall have the right to add
or cause to be added any information that he considers relevant.

Officials shall indicate in the logbook that an inspection has been
made.

4. A copy of the inspection report shall be handed over to the
master of the fishing vessel, who may forward it to the owner.

5. The master shall cooperate with and assist in the inspections
of the fishing vessel and shall not obstruct, intimidate or interfere
with the officials in the performance of their duties.

Article 11

Procedure in the event of infringements

1. If the information collected during the inspection provides
evidence to the official to believe that a fishing vessel has engaged
in IUU fishing in accordance with the criteria set out in Article 3,
the official shall:

(a) record the suspected infringement in the inspection report;

(b) take all necessary action to ensure safekeeping of the
evidence pertaining to such suspected infringement;

(c) immediately forward the inspection report to the compe-
tent authority.

2. If the results of the inspection provide evidence that a third
country fishing vessel has engaged in IUU fishing in accordance
with the criteria set out in Article 3, the competent authority of
the port Member State shall not authorise such vessels to land or
tranship their catch.

3. The inspecting Member State shall immediately notify its
decision not to authorise landing or transhipment operations
taken in accordance with paragraph 2, accompanied by a copy of
the inspection report, to the Commission or to a body
designated by it, which shall immediately transmit it to the
competent authority of the flag State of the inspected fishing
vessel with a copy to the flag State or States of donor vessels
where the inspected fishing vessel has engaged in transhipment
operations. Where appropriate, a copy of the notification shall
also be communicated to the Executive Secretary of the regional
fisheries management organisation in whose area of competence
the catch was made.

4. Where the suspected breach has taken place in the high seas,
the port Member State shall cooperate with the flag State in
carrying out an investigation into it and, where appropriate, shall
apply the sanctions provided for by the legislation of that port
Member State, under the condition that, in accordance with
international law, that flag State has expressly agreed to transfer
its jurisdiction. In addition, where the suspected breach has taken
place in the maritime waters of a third country, the port Member
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State shall also cooperate with the coastal State in carrying out
an investigation into it and, where appropriate, shall apply the
sanctions provided for by the legislation of that port Member
State, under the condition that, in accordance with international
law, that coastal State has expressly agreed to transfer its
jurisdiction.

CHAPTER III

CATCH CERTIFICATION SCHEME FOR IMPORTATION AND
EXPORTATION OF FISHERY PRODUCTS

Article 12

Catch certificates

1. The importation into the Community of fishery products
obtained from IUU fishing shall be prohibited.

2. To ensure the effectiveness of the prohibition established in
paragraph 1, fishery products shall only be imported into the
Community when accompanied by a catch certificate in
conformity with this Regulation.

3. The catch certificate referred to in paragraph 2 shall be
validated by the flag State of the fishing vessel or fishing vessels
which made the catches from which the fishery products have
been obtained. It shall be used to certify that such catches have
been made in accordance with applicable laws, regulations and
international conservation and management measures.

4. The catch certificate shall contain all the information
specified in the specimen shown in Annex II, and shall be
validated by a public authority of the flag State with the
necessary powers to attest the accuracy of the information. In
agreement with flag States, within the framework of the
cooperation set out in Article 20(4), the catch certificate may
be established, validated or submitted by electronic means or be
replaced by electronic traceability systems ensuring the same
level of control by authorities.

5. The list in Annex I of the products excluded from the scope
of implementation of the catch certificate may be reviewed each
year on the basis of the results of the information gathered under
Chapters II, III, IV, V, VIII, X and XII, and amended in accordance
with the procedure referred to in Article 54(2).

Article 13

Catch documentation schemes agreed and in force in the
framework of a regional fisheries management organisation

1. Catch documents, and any related documents, validated in
conformity with catch documentation schemes adopted by a
regional fisheries management organisation which are recognised
as complying with the requirements laid down in this Regulation,

shall be accepted as catch certificates in respect of the fishery
products from species to which such catch documentation
schemes apply and shall be subject to the check and verification
requirements incumbent upon the Member State of importation
in accordance with Articles 16 and 17 and to the provisions on
refusal of importation laid down in Article 18. The list of such
catch documentation schemes shall be determined in accordance
with the procedure referred to in Article 54(2).

2. Paragraph 1 shall apply without prejudice to the specific
regulations in force whereby such catch documentation schemes
are implemented into Community law.

Article 14

Indirect importation of fishery products

1. In order to import fishery products constituting one single
consignment, transported in the same form to the Community
from a third country other than the flag State, the importer shall
submit to the authorities of the Member States of importation:

(a) the catch certificate(s) validated by the flag State; and

(b) documented evidence that the fishery products did not
undergo operations other than unloading, reloading or any
operation designed to preserve them in good and genuine
condition, and remained under the surveillance of the
competent authorities in that third country.

Documented evidence shall be provided by means of:

(i) where appropriate, the single transport document
issued to cover the passage from the territory of the
flag State through that third country; or

(ii) a document issued by the competent authorities of
that third country:

— giving an exact description of the fishery
products, the dates of unloading and reloading
of the products and, where applicable, the names
of the ships, or the other means of transport
used, and

— indicating the conditions under which the
fishery products remained in that third country.

Where the species concerned are subject to a regional
fisheries management organisation catch documentation
scheme which has been recognised under Article 13, the
documents referred to above may be replaced by the re-
export certificate of that catch documentation scheme,
provided that the third country has fulfilled its notification
requirements accordingly.

L 286/10 EN Official Journal of the European Union 29.10.2008



2. In order to import fishery products constituting one single
consignment and which have been processed in a third country
other than the flag State, the importer shall submit to the
authorities of the Member State of importation a statement
established by the processing plant in that third country and
endorsed by its competent authorities in accordance with the
form in Annex IV:

(a) giving an exact description of the unprocessed and
processed products and their respective quantities;

(b) indicating that the processed products have been processed
in that third country from catches accompanied by catch
certificate(s) validated by the flag State; and

(c) accompanied by:

(i) the original catch certificate(s) where the totality of the
catches concerned has been used for the processing of
the fishery products exported in a single consignment;
or

(ii) a copy of the original catch certificate(s), where part of
the catches concerned has been used for the
processing of the fishery products exported in a
single consignment.

Where the species concerned are subject to a regional fisheries
management organisations catch documentation scheme which
has been recognised under Article 13, the statement may be
replaced by the re-export certificate of that catch documentation
scheme, provided that the third country of processing has
fulfilled its notification requirements accordingly.

3. The documents and the statement set out in para-
graphs (1)(b) and (2) of this Article respectively may be
communicated by electronic means within the framework of
the cooperation laid down in Article 20(4).

Article 15

Exportation of catches made by fishing vessels flying the
flag of a Member State

1. The exportation of catches made by fishing vessels flying the
flag of a Member State shall be subject to the validation of a
catch certificate by the competent authorities of the flag Member
State, as established in Article 12(4), if required within the
framework of the cooperation laid down in Article 20(4).

2. Flag Member States shall notify to the Commission their
competent authorities for the validation of the catch certificates
referred to in paragraph 1.

Article 16

Submission and checks of catch certificates

1. The validated catch certificate shall be submitted by the
importer to the competent authorities of the Member State in

which the product is intended to be imported at least three
working days before the estimated time of arrival at the place of
entry into the territory of the Community. The deadline of three
working days may be adapted according to the type of fishery
product, the distance to the place of entry into the territory of
the Community or the transport means used. Those competent
authorities shall, on the basis of risk management, check the
catch certificate in the light of the information provided in the
notification received from the flag State in accordance with
Articles 20 and 22.

2. By way of derogation to paragraph 1, importers who have
been granted the status of approved economic operator may
advise the competent authorities of the Member State of the
arrival of the products within the deadline referred to in
paragraph 1 and keep the validated catch certificate and related
documents as referred to in Article 14 available to the authorities
for the purposes of checks in accordance with paragraph 1 of
this Article or verifications in accordance with Article 17.

3. The criteria for granting the status of approved economic
operator to an importer by the competent authorities of a
Member State shall include:

(a) the establishment of the importer on the territory of that
Member State;

(b) a sufficient number and volume of import operations to
justify the implementation of the procedure referred to in
paragraph 2;

(c) an appropriate record of compliance with the requirements
of conservation and management measures;

(d) a satisfactory system of managing commercial and, where
appropriate, transport and processing records, which
enables the appropriate checks and verifications to be
carried out for the purposes of this Regulation;

(e) the existence of facilities with regard to the conduct of
those checks and verifications;

(f) where appropriate, practical standards of competence or
professional qualifications directly related to the activities
carried out; and

(g) where appropriate, proven financial solvency.

Member States shall communicate to the Commission the name
and address of the approved economic operators as soon as
possible after having granted this status. The Commission shall
make available this information to the Member States by
electronic means.
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The rules relating to the status of approved economic operator
may be determined in accordance with the procedure referred to
in Article 54(2).

Article 17

Verifications

1. The competent authorities of the Member States may carry
out all of the verifications they deem necessary to ensure that the
provisions of this Regulation are correctly applied.

2. Verifications may, in particular, consist in examining the
products, verifying declaration data and the existence and
authenticity of documents, examining the accounts of operators
and other records, inspecting means of transport, including
containers and storage places of the products and carrying out
official enquiries and other similar acts, in addition to the
inspection of fishing vessels at port under Chapter II.

3. Verifications shall be focused towards risk identified on the
basis of criteria developed at national or Community level under
risk management. Member States shall notify to the Commission
their national criteria within 30 working days after 29 October
2008 and update this information. The Community criteria shall
be determined in accordance with the procedure referred to in
Article 54(2).

4. Verifications shall be carried out, in any case, where:

(a) the verifying authority of the Member State has grounds to
question the authenticity of the catch certificate itself, of the
validation seal or of the signature of the relevant authority
of the flag State; or

(b) the verifying authority of the Member State is in possession
of information that questions the compliance by the fishing
vessel with applicable laws, regulations or conservation and
management measures, or the fulfilment of other require-
ments of this Regulation; or

(c) fishing vessels, fishing companies or any other operators
have been reported in connection with presumed IUU
fishing, including those fishing vessels which have been
reported to a regional fisheries management organisation
under the terms of an instrument adopted by that
organisation to establish lists of vessels presumed to have
carried out illegal, unreported and unregulated fishing; or

(d) flag States or re-exporting countries have been reported to
a regional fisheries management organisation under the
terms of an instrument adopted by that organisation to
implement trade measures vis-à-vis flag States; or

(e) an alert notice has been published pursuant to Arti-
cle 23(1).

5. Member States may decide to carry out verifications at
random, in addition to the verifications referred to in
paragraphs 3 and 4.

6. For the purpose of a verification, the competent authorities
of a Member State may request the assistance of the competent
authorities of the flag State or of a third country other than the
flag State as referred to in Article 14, in which case:

(a) the request for assistance shall state the reasons why the
competent authorities of the Member State in question have
well-founded doubts as to the validity of the certificate, of
the statements contained therein and/or the compliance of
the products with conservation and management measures.
A copy of the catch certificate and any information or
documents suggesting that the information on the
certificate is inaccurate shall be forwarded in support of
the request for assistance. The request shall be sent without
delay to the competent authorities of the flag State or of a
third country other than the flag State as referred to in
Article 14;

(b) the procedure for verification shall be completed within 15
days of the date of the verification request. In the event that
the competent authorities of the flag State concerned
cannot meet the deadline, the verifying authorities in the
Member State may, on request by the flag State or by a third
country other than the flag State as referred to in Article 14
grant an extension of the deadline to reply, which shall not
exceed a further 15 days.

7. The release of the products onto the market shall be
suspended while awaiting the results of the verification
procedures referred to in paragraphs (1) to (6). The cost of
storage shall be borne by the operator.

8. Member States shall notify to the Commission their
competent authorities for the checks and verifications of the
catch certificates in accordance with Article 16 and para-
graphs (1) to (6) of this Article.

Article 18

Refusal of importation

1. The competent authorities of the Member States shall, where
appropriate, refuse the importation into the Community of
fishery products without having to request any additional
evidence or send a request for assistance to the flag State where
they become aware that:

(a) the importer has not been able to submit a catch certificate
for the products concerned or to fulfil his obligations under
Article 16(1) or (2);

(b) the products intended for importation are not the same as
those mentioned in the catch certificate;

(c) the catch certificate is not validated by the public authority
of the flag State referred to in Article 12(3);

(d) the catch certificate does not indicate all the required
information;
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(e) the importer is not in a position to prove that the fishery
products comply with the conditions of Article 14(1) or (2);

(f) a fishing vessel figuring on the catch certificate as vessel of
origin of the catches is included in the Community IUU
vessel list or in the IUU vessel lists referred to in Article 30;

(g) the catch certificate has been validated by the authorities of
a flag State identified as a non-cooperating State in
accordance with Article 31.

2. The competent authorities of the Member States shall, where
appropriate, refuse the importation of any fishery products into
the Community, following a request for assistance pursuant to
Article 17(6), where:

(a) they have received a reply according to which the exporter
was not entitled to request the validation of a catch
certificate; or

(b) they have received a reply according to which the products
do not comply with the conservation and management
measures, or other conditions under this Chapter are not
met; or

(c) they have not received a reply within the stipulated
deadline; or

(d) they have received a reply which does not provide pertinent
answers to the questions raised in the request.

3. In the event that the importation of fishery products is
refused pursuant to paragraphs 1 or 2, Member States may
confiscate and destroy, dispose of or sell such fishery products in
accordance with national law. The profits from the sale may be
used for charitable purposes.

4. Any person shall have the right to appeal against decisions
taken by the competent authorities pursuant to paragraphs 1, 2
or 3 which concern him. The right of appeal shall be exercised
according to the provisions in force in the Member State
concerned.

5. The competent authorities of the Member States shall notify
the flag State and, where appropriate, the third country other
than the flag State as referred to in Article 14 of refusals of
importation. A copy of the notification shall be sent to the
Commission.

Article 19

Transit and transhipment

1. Where, at the point of entry into the territory of the
Community, fishery products are placed under a transit
procedure and transported to another Member State where they
shall be placed into another customs procedure, the provisions of
Articles 17 and 18 shall be implemented in that Member State.

2. Where, at the point of entry into the territory of the
Community, fishery products are placed under a transit
procedure and transported to another place in the same Member
State where they shall be placed under another customs
procedure, that Member State may implement the provisions
of Articles 16, 17 and 18 at the point of entry or at the place of
destination. Member States shall, as soon as possible, notify to
the Commission the measures adopted for the implementation
of this paragraph and update this information. The Commission
shall publish these notifications on its website.

3. Where, at the point of entry into the territory of the
Community, fishery products are transhipped and transported by
sea to another Member State, the provisions of Articles 17 and
18 shall be implemented in that Member State.

4. The Member States of transhipment shall communicate to
the Member States of destination the information taken from the
transport documentation on the nature of the fishery products,
their weight, the port of loading and the shipper in the third
country, the names of the transport vessels and the ports of
transhipment and destination, as soon as possible this
information is known and prior to the anticipated date of
arrival in the port of destination.

Article 20

Flag State notifications and cooperation with third
countries

1. The acceptance of catch certificates validated by a given flag
State for the purposes of this Regulation shall be subject to the
condition that the Commission has received a notification from
the flag State concerned certifying that:

(a) it has in place national arrangements for the implementa-
tion, control and enforcement of laws, regulations and
conservation and management measures which must be
complied with by its fishing vessels;

(b) its public authorities are empowered to attest the veracity of
the information contained in catch certificates and to carry
out verifications of such certificates on request from the
Member States. The notification shall also include the
necessary information to identify those authorities.

2. The information to be given in the notification laid down in
paragraph 1 is set forth in Annex III.

3. The Commission shall inform the flag State of the receipt of
the notification sent pursuant to paragraph 1. If all elements
mentioned in paragraph 1 are not provided by the flag State, the
Commission shall indicate to the flag State which elements are
missing and request that it provide a new notification.
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4. The Commission shall, where appropriate, cooperate
administratively with third countries in areas pertaining to the
implementation of the catch certification provisions of this
Regulation, including the use of electronic means to establish,
validate or submit the catch certificates and, where appropriate,
documents referred to in Article 14(1) and 14(2).

Such cooperation shall aim to:

(a) ensure that fishery products imported into the Community
originate from catches made in compliance with applicable
laws, regulations or conservation and management meas-
ures;

(b) facilitate the accomplishment by flag States of the
formalities linked to the access to ports of fishing vessels,
the importation of fishery products and the verification
requirements of catch certificates established in Chapter II
and this Chapter;

(c) provide for the conduct of on-the-spot audits by the
Commission or a body designated by it to verify the
effective implementation of the cooperation arrangement;

(d) provide for the establishment of a framework for the
exchange of information between the two sides in support
of the implementation of the cooperation arrangement.

5. The cooperation laid down in paragraph 4 shall not be
construed as a precondition for the application of this Chapter to
imports originating from catches made by fishing vessels flying
the flag of any State.

Article 21

Re-exportation

1. The re-exportation of products imported under a catch
certificate in accordance with this Chapter shall be authorised
through the validation by the competent authorities of the
Member State from which the re-exportation is to take place of
the section ‘re-export’ of the catch certificate or a copy thereof
where the fishery products to be re-exported are a part of the
products imported.

2. The procedure defined in Article 16(2) shall apply mutatis
mutandis where the fishery products are re-exported by an
approved economic operator.

3. Member States shall notify to the Commission their
competent authorities for the validation and the verification of
the section ‘re-export’ of catch certificates in accordance with the
procedure defined in Article 15.

Article 22

Record keeping and dissemination

1. The Commission shall keep a record of States and their
competent authorities notified in accordance with this Chapter
which shall include:

(a) Member States which have notified their competent
authorities to validate, check and verify catch certificates
and re-export certificates in accordance with Articles 15,
16, 17 and 21, respectively;

(b) flag States for which notifications have been received in
accordance with Article 20(1), indicating those for which
cooperation with third countries has been established in
accordance with Article 20(4).

2. The Commission shall publish on its website and in the
Official Journal of the European Union the list of States and their
competent authorities referred to in paragraph 1, and shall
regularly update this information. The Commission shall make
the details of the flag States authorities in charge of the
validation and the verification of catch certificates available by
electronic means to the authorities in the Member States
responsible for the validation and verification of catch
certificates.

3. The Commission shall publish on its website and in the
Official Journal of the European Union the list of the catch
documentation schemes which are recognised in accordance
with Article 13 and shall update it on a regular basis.

4. Member States shall keep originals of the catch certificates
submitted for importation, the catch certificates validated for
exportation and the validated re-export sections of catch
certificates for a period of three years or longer, in accordance
with national rules.

5. Approved economic operators shall keep the original of the
documents referred to in paragraph 4 for a period of three years
or longer, in accordance with national rules.

CHAPTER IV

COMMUNITY ALERT SYSTEM

Article 23

Issuance of alerts

1. Where information obtained in accordance with Chapters II,
III, V, VI, VII, VIII, X or XI raises well-founded doubt as to the
compliance, by fishing vessels or fishery products from certain
third countries, with applicable laws or regulations, including
applicable laws or regulations communicated by third countries
under the administrative cooperation referred to in Article 20(4),
or with international conservation and management measures,
the Commission shall publish an alert notice on its website and
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in the Official Journal of the European Union to warn operators and
to ensure that Member States take appropriate measures in
respect of the third countries concerned pursuant to this Chapter.

2. The Commission shall communicate the information
referred to in paragraph 1 without delay to the Member States'
authorities and to the flag State concerned and, where
appropriate, to a third country other than the flag State as
referred to in Article 14.

Article 24

Action following issuance of alerts

1. Upon receipt of the information communicated pursuant to
Article 23(2), Member States shall, where appropriate, and in
accordance with risk management:

(a) identify the on-going consignments of fishery products to
be imported which fall within the scope of the alert notice
and carry out a verification of the catch certificate and,
where appropriate, of the documents referred to in
Article 14, in accordance with the provisions laid down
in Article 17;

(b) take measures to ensure that the future consignments of
fishery products intended for importation which fall within
the scope of the alert notice be submitted to the verification
of the catch certificate, and, where appropriate, of the
documents referred to in Article 14, in accordance with the
provisions laid down in Article 17;

(c) identify the previous consignments of fishery products
which fall under the scope of the alert notice and carry out
the appropriate verifications, including the verification of
previously submitted catch certificates;

(d) submit the fishing vessels which fall within the scope of the
alert notice, in accordance with the rules of international
law, to the necessary enquiries, investigations or inspections
at sea, in ports or any other landing places.

2. Member States shall communicate to the Commission as
soon as possible the conclusions of their verifications and
requests for verification and the actions taken where non-
compliance with applicable laws, regulations or international
conservation and management measures has been established.

3. Where the Commission decides that in light of the
conclusions of verifications carried out pursuant to paragraph 1,
the well-founded doubt which motivated the alert notice no
longer exists, it shall, without delay:

(a) publish a notice to that effect on its website and in the
Official Journal of the European Union annulling the earlier
alert notice;

(b) advise the flag State and, where appropriate, the third
country other than the flag State as referred to in Article 14
of the annulment; and

(c) advise Member States through appropriate channels.

4. Where the Commission decides that in light of the
conclusions of verifications carried out pursuant to paragraph 1,
the well-founded doubt which motivated the alert notice
remains, it shall, without delay:

(a) update the alert notice by a new publication on its website
and in the Official Journal of the European Union;

(b) advise the flag State and, where appropriate, the third
country other than the flag State as referred to in Article 14;

(c) advise Member States through appropriate channels; and

(d) where appropriate, refer the matter to the regional fisheries
management organisation whose conservation and man-
agement measures might have been violated.

5. Where the Commission decides that in light of the
conclusions of verifications carried out pursuant to paragraph 1,
there are sufficient grounds to consider that the facts established
might constitute a case of non-compliance with applicable laws,
regulations or international conservation and management
measures, it shall, without delay:

(a) publish a new alert notice to their effect on its website and
in the Official Journal of the European Union;

(b) advise the flag State and undertake the appropriate
proceedings and démarches in accordance with Chapters V
and VI;

(c) where appropriate, advise the third country other than the
flag State as referred to in Article 14;

(d) advise Member States through appropriate channels; and

(e) where appropriate, refer the matter to the regional fisheries
management organisation whose conservation and man-
agement measures might have been violated.

CHAPTER V

IDENTIFICATION OF FISHING VESSELS ENGAGED IN IUU
FISHING

Article 25

Alleged IUU fishing

1. The Commission, or a body designated by it, shall compile
and analyse:

(a) all information on IUU fishing obtained in accordance with
Chapters II, III, IV, VIII, X and XI; and/or
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(b) any other relevant information, as appropriate, such as:

(i) the catch data;

(ii) trade information obtained from national statistics
and other reliable sources;

(iii) vessel registers and databases;

(iv) regional fisheries management organisation catch
documents or statistical document programmes;

(v) reports on sightings or other activities of fishing
vessels presumed to be engaged in IUU fishing as
referred to in Article 3 and IUU vessel lists reported or
adopted by regional fisheries management organisa-
tions;

(vi) reports under the terms of Regulation (EEC) No 2847/
93 on fishing vessels presumed to be engaged in IUU
fishing as referred to in Article 3;

(vii) any other relevant information obtained, inter alia, in
the ports and on the fishing grounds.

2. Member States may, at any time, submit to the Commission
any additional information which might be relevant for the
establishment of the Community IUU vessel list. The Commis-
sion, or a body designated by it, shall circulate the information,
together with all the evidence provided, to the Member States
and to the flag States concerned.

3. The Commission, or a body designated by it, shall keep a file
in respect of each fishing vessel reported as allegedly involved in
IUU fishing which shall be updated as new information is
obtained.

Article 26

Presumed IUU fishing

1. The Commission shall identify fishing vessels for which
sufficient information has been obtained in accordance with
Article 25 to presume that such fishing vessels may be engaged
in IUU fishing, warranting an official enquiry with the flag State
concerned.

2. The Commission shall notify flag States whose fishing
vessels are identified pursuant to paragraph 1 of an official
request for an enquiry into the alleged IUU fishing of their
flagged vessels concerned. The notification shall:

(a) provide all information gathered by the Commission on
alleged IUU fishing;

(b) issue an official request to the flag State that it takes all the
necessary measures to investigate the alleged IUU fishing

and share the results of this investigation with the
Commission on a timely basis;

(c) issue an official request to the flag State to take immediate
enforcement action should the allegation formulated
against the fishing vessel concerned be proven to be
founded, and to inform the Commission of the measures
taken;

(d) ask the flag State to notify the owner and, where
appropriate, the operator of the fishing vessel concerned
of the detailed statement of reasons for the intended listing
and of the consequences which would result should the
fishing vessel be included in the Community IUU vessel list,
as laid down in Article 37. Flag States shall also be
requested to provide information to the Commission as to
the fishing vessel's owners and, where appropriate,
operators so as to ensure that such persons can be heard,
in accordance with Article 27(2);

(e) advise the flag State on the provisions in Chapters VI and
VII.

3. The Commission shall notify flag Member States whose
fishing vessels are identified pursuant to paragraph 1 of an
official request for an enquiry into the alleged IUU fishing of
their flagged vessels concerned. The notification shall:

(a) provide all information gathered by the Commission on
alleged IUU fishing;

(b) include an official request to the flag Member State to take
all the necessary measures, in accordance with Regulation
(EEC) No 2847/93 to investigate the alleged IUU fishing or,
where appropriate, to report on all the measures already
taken to investigate it and to share the results of this
investigation with the Commission on a timely basis;

(c) issue an official request to the flag Member State to take
timely enforcement action should the allegation formulated
against the fishing vessel concerned be proven to be
founded, and to inform the Commission of the measures
taken;

(d) ask the flag Member State to notify the owner and, where
appropriate, the operator of the fishing vessel concerned of
the detailed statement of reasons for the intended listing
and of the consequences which would result should the
vessel be included in the Community IUU vessel list, as laid
down in Article 37. Flag Member States shall also be
requested to provide information to the Commission as to
the fishing vessel's owners and, where appropriate,
operators so as to ensure that such persons can be heard,
in accordance with Article 27(2).
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4. The Commission shall circulate the information on fishing
vessels presumed to be engaged in IUU fishing to all Member
States in order to facilitate the implementation of Regulation
(EEC) No 2847/93.

Article 27

Establishment of the Community IUU vessel list

1. The Commission shall, in accordance with the procedure
referred to in Article 54(2), establish a Community IUU vessel
list. The list shall include the fishing vessels in relation to which,
further to the measures taken pursuant to Articles 25 and 26, the
information obtained in accordance with this Regulation
establishes that they are engaged in IUU fishing and whose flag
States have not complied with the official requests referred to in
Article 26(2)(b) and (c) and Article 26(3)(b) and (c), in response
to such IUU fishing.

2. Before placing any fishing vessel on the Community IUU
vessel list, the Commission shall provide the owner and, where
appropriate, the operator of the fishing vessel concerned with a
detailed statement of reasons for the intended listing and with all
elements supporting the suspicion that the fishing vessel has
carried out IUU fishing. The statement shall mention the right to
ask for or to provide additional information, and give the owner,
and, where appropriate, the operator the possibility of being
heard and to defend their case, leaving them adequate time and
facilities.

3. When a decision is taken to place a fishing vessel on the
Community IUU vessel list, the Commission shall notify that
decision, and the reasons for it, to the owner and, where
appropriate, the operator of the fishing vessel.

4. The obligations imposed on the Commission by para-
graphs 2 and 3 shall apply without prejudice to the primary
responsibility of the flag State over the fishing vessel, and only in
so far as the relevant information on the identification of the
fishing vessel owner and operator is at the disposal of the
Commission.

5. The Commission shall notify the flag State of the inclusion
of the fishing vessel on the Community IUU vessel list and shall
provide the flag State with the detailed reasons for listing.

6. The Commission shall request flag States with fishing vessels
on the Community IUU vessel list to:

(a) notify the owner of the fishing vessel of its inclusion on the
Community IUU vessel list, of the reasons justifying this
inclusion and of the consequences resulting from it, as laid
down in Article 37; and

(b) take all the necessary measures to eliminate IUU fishing,
including, if necessary, the withdrawal of the registration or
the fishing licences of the fishing vessels concerned, and to
inform the Commission of the measures taken.

7. This Article shall not apply to Community fishing vessels if
the flag Member State has taken action in accordance with
paragraph 8.

8. Community fishing vessels shall not be included in the
Community IUU vessel list if the flag Member State has taken
action pursuant to this Regulation and Regulation (EEC)
No 2847/93 against breaches constituting serious infringements
as laid down in Article 3(2), without prejudice to the action taken
by regional fisheries management organisations.

Article 28

Removal of fishing vessels from the Community IUU vessel
list

1. The Commission shall remove a fishing vessel from the
Community IUU vessel list, in accordance with the procedure
referred to in Article 54(2), if the fishing vessel's flag State
demonstrates that:

(a) the vessel did not engage in any of the IUU fishing activities
for which it was placed on the list; or

(b) proportionate, dissuasive and effective sanctions have been
applied in response to the IUU fishing activities in question,
notably for the fishing vessels flying the flag of a Member
State in accordance with the Regulation (EEC) No 2847/93.

2. The owner or, where appropriate, the operator of a fishing
vessel placed on the Community IUU vessel list may submit a
request to the Commission to review the status of that vessel in
case of inaction by the flag State under paragraph 1.

The Commission shall only consider removing the fishing vessel
from the list if:

(a) the owner or the operator provides evidence as to the fact
that the fishing vessel is no longer engaged in IUU fishing;
or

(b) the listed fishing vessel has sunk or has been scrapped.

3. In all other cases, the Commission shall only consider
removing the fishing vessel from the list if the following
conditions are fulfilled:

(a) at least two years have elapsed since the fishing vessel's
listing during which no further reports of alleged IUU
fishing by the vessel have been received by the Commission
in accordance with Article 25; or

(b) the owner submits information relating to the current
operation of the fishing vessel that demonstrates that it is
operating in full conformity with laws, regulations and/or
conservation and management measures that apply to any
fisheries in which it is participating; or
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(c) the fishing vessel concerned, its owner or operator,
maintain no operational or financial links, whether direct
or indirect, with any other vessel, owner or operator
presumed or confirmed to be engaged in IUU fishing.

Article 29

Content, publicity and maintenance of the Community IUU
vessel list

1. The Community IUU vessel list shall contain the following
details for each fishing vessel:

(a) name and previous names, if any;

(b) flag and previous flags, if any;

(c) owner and where relevant previous owners, including
beneficial owners, if any;

(d) operator and where relevant previous operators, if any;

(e) call sign and previous call signs, if any;

(f) Lloyds/IMO number, where available;

(g) photographs, where available;

(h) date of first inclusion on it;

(i) summary of activities which justify inclusion of the vessel
on it, together with references to all relevant documents
informing of and evidencing those activities.

2. The Commission shall publish the Community IUU vessel
list in the Official Journal of the European Union and shall take any
measure necessary to ensure its publicity, including by placing it
on its website.

3. The Commission shall update every three months the
Community IUU vessel list and shall provide for a system to
automatically notify updates to Member States, regional fisheries
management organisations and any member of the civil society
that should so request. Furthermore, the Commission shall
transmit the list to the FAO and to regional fisheries manage-
ment organisations for the purposes of enhancing cooperation
between the Community and these organisations aimed at
preventing, deterring and eliminating IUU fishing.

Article 30

IUU vessel lists adopted by regional fisheries management
organisations

1. In addition to the fishing vessels referred to in Article 27,
fishing vessels included in the IUU vessel lists adopted by
regional fisheries management organisations shall be included in

the Community IUU vessel list, in accordance with the procedure
referred to in Article 54(2). Removal of such vessels from the
Community IUU vessel list shall be governed by the decisions
taken with regard to them by the relevant regional fisheries
management organisation.

2. The Commission shall each year, on receiving from regional
fisheries management organisations the lists of fishing vessels
presumed or confirmed to be involved in IUU fishing, notify
them to the Member States.

3. The Commission shall notify promptly to the Member States
any addition to, any deletion from and/or any modification of
the lists referred to in paragraph 2 of this Article at any time such
changes occur. Article 37 shall apply in respect of the vessels
appearing on the regional fisheries management organisations
IUU vessel lists so modified as of the time of their notification to
Member States.

CHAPTER VI

NON-COOPERATING THIRD COUNTRIES

Article 31

Identification of non-cooperating third countries

1. The Commission, in accordance with the procedure referred
to in Article 54(2), shall identify the third countries that it
considers as non-cooperating third countries in fighting IUU
fishing.

2. The identification set out in paragraph 1 shall be based on
the review of all information obtained pursuant to Chapters II,
III, IV, V, VIII, X and XI, or, as appropriate, any other relevant
information, such as the catch data, trade information obtained
from national statistics and other reliable sources, vessel registers
and databases, catch documents or statistical document
programmes and IUU vessel lists adopted by regional fisheries
management organisations, as well as any other information
obtained in the ports and on the fishing grounds.

3. A third country may be identified as a non-cooperating third
country if it fails to discharge the duties incumbent upon it under
international law as flag, port, coastal or market State, to take
action to prevent, deter and eliminate IUU fishing.

4. For the purposes of paragraph 3, the Commission shall
primarily rely on the examination of measures taken by the third
country concerned in respect of:

(a) recurrent IUU fishing suitably documented as carried out or
supported by fishing vessels flying its flag or by its
nationals, or by fishing vessels operating in its maritime
waters or using its ports; or
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(b) access of fisheries products stemming from IUU fishing to
its market.

5. For the purposes of paragraph 3, the Commission shall take
into account:

(a) whether the third country concerned effectively cooperates
with the Community, by providing a response to requests
made by the Commission to investigate, provide feedback
or follow-up to IUU fishing and associated activities;

(b) whether the third country concerned has taken effective
enforcement measures in respect of the operators respon-
sible for IUU fishing, and in particular whether sanctions of
sufficient severity to deprive the offenders of the benefits
accruing from IUU fishing have been applied;

(c) the history, nature, circumstances, extent and gravity of the
manifestations of IUU fishing considered;

(d) for developing countries, the existing capacity of their
competent authorities.

6. For the purposes of paragraph 3, the Commission shall also
consider the following elements:

(a) the ratification of, or accession of the third countries
concerned to, international fisheries instruments, and in
particular the Unclos, the UN Fish Stocks Agreement and
the FAO Compliance Agreement;

(b) the status of the third country concerned as a contracting
party to regional fisheries management organisations, or its
agreement to apply the conservation and management
measures adopted by them;

(c) any act or omission by the third country concerned that
may have diminished the effectiveness of applicable laws,
regulations or international conservation and management
measures.

7. Where appropriate, specific constraints of developing
countries, in particular in respect to monitoring, control and
surveillance of fishing activities, shall be duly taken into
consideration in the implementation of this Article.

Article 32

Démarches in respect of countries identified as non-
cooperating third countries

1. The Commission shall, without delay, notify countries
concerned of the possibility of being identified as non-
cooperating third countries in accordance with the criteria laid

down in Article 31. It shall include in the notification the
following information:

(a) the reason or reasons for the identification with all available
supporting evidence;

(b) the opportunity to respond to the Commission in writing
with regard to the identification decision and other relevant
information, for example, evidence refuting the identifica-
tion or, where appropriate, a plan of action to improve and
the measures taken to rectify the situation;

(c) the right to ask for, or to provide, additional information;

(d) the consequences of its identification as non-cooperating
third country, as provided in Article 38.

2. The Commission shall also include in the notification
referred to in paragraph 1 a request that the third country
concerned take any necessary measures for the cessation of the
IUU fishing activities in question and the prevention of any
future such activities, and rectify any act or omission referred to
in Article 31(6)(c).

3. The Commission shall, by more than one means of
communication, transmit its notification and request to the
third country concerned. The Commission shall seek to obtain
confirmation from that country that it has received the
notification.

4. The Commission shall give to the third country concerned
adequate time to answer the notification and a reasonable time
to remedy the situation.

Article 33

Establishment of a list of non-cooperating third countries

1. The Council, acting by qualified majority on a proposal from
the Commission, shall decide on a list of non-cooperating third
countries.

2. The Commission shall, without delay, notify the third
country concerned of its identification as a non-cooperating
third country and of the measures applied in accordance with
Article 38, and shall request it to rectify the current situation and
to advise on the measures taken to ensure compliance with
conservation and management measures by its fishing vessels.

3. Following a decision taken pursuant to paragraph 1 of this
Article, the Commission shall, without delay, notify it to the
Member States and shall request them to ensure the immediate
implementation of the measures laid down in Article 38.
Member States shall notify the Commission of any measures they
have taken in response to this request.
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Article 34

Removal from the list of non-cooperating third countries

1. The Council, acting by qualified majority on a proposal from
the Commission, shall remove a third country from the list of
non-cooperating third countries if the third country concerned
demonstrates that the situation that warranted its listing has been
rectified. A removal decision shall also take into consideration
whether the identified third countries concerned have taken
concrete measures capable of achieving a lasting improvement of
the situation.

2. Following a decision taken pursuant to paragraph 1 of this
Article, the Commission shall, without delay, notify Member
States of the lifting of the measures laid down in Article 38 in
respect of the third country concerned.

Article 35

Publicity of the list of non-cooperating third countries

The Commission shall publish the list of non-cooperating third
countries in the Official Journal of the European Union and take any
measure necessary to ensure publicity of this list, including
placing it on its website. The Commission shall regularly update
the list and shall provide for a system to automatically notify
updates to Member States, regional fisheries management
organisations and any member of the civil society that should
so request. Furthermore, the Commission shall transmit the list
of non-cooperating third countries to the FAO and to regional
fisheries management organisations for the purposes of enhan-
cing cooperation between the Community and those organisa-
tions aimed at preventing, deterring and eliminating IUU fishing.

Article 36

Emergency measures

1. If there is evidence that the measures adopted by a third
country undermine the conservation and management measures
adopted by a regional fisheries management organisation, the
Commission shall be entitled to adopt, in line with its
international obligations, emergency measures which shall last
no more than six months. The Commission may take a new
decision to extend the emergency measures for no more than six
months.

2. The emergency measures referred to in paragraph 1 may
include, inter alia, that:

(a) fishing vessels authorised to fish and flying the flag of the
third country concerned shall not be granted access to the
ports of Member States, except in case of force majeure or
distress as referred to in Article 4(2) for services strictly
necessary to remedy those situations;

(b) fishing vessels flying the flag of a Member State shall not be
authorised to engage in joint fishing operations with vessels
flying the flag of the third country concerned;

(c) fishing vessels flying the flag of a Member State shall not be
authorised to fish in maritime waters under the jurisdiction
of the third country concerned, without prejudice to the
provisions set out in bilateral fishing agreements;

(d) provision of live fish for fish farming in maritime waters
under the jurisdiction of the third country concerned shall
not be authorised;

(e) live fish caught by fishing vessels flying the flag of the third
country concerned shall not be accepted for the purposes
of fish farming in maritime waters under the jurisdiction of
a Member State.

3. Emergency measures shall have immediate effect. They shall
be notified to the Member States and to the third country
concerned and published in the Official Journal of the European
Union.

4. The Member States concerned may refer the Commission's
decision set out in paragraph 1 to the Council within 10 working
days of receipt of the notification.

5. The Council, acting by qualified majority, may take a
different decision within one month of the date of receipt of the
referral.

CHAPTER VII

MEASURES IN RESPECT OF FISHING VESSELS AND STATES
INVOLVED IN IUU FISHING

Article 37

Action in respect of fishing vessels included in the
Community IUU vessel list

The following measures shall apply to the fishing vessels included
in the Community IUU vessel list (IUU fishing vessels):

1. flag Member States shall not submit to the Commission any
requests for fishing authorisations in respect of IUU fishing
vessels;

2. current fishing authorisations or special fishing permits
issued by flag Member States in respect of IUU fishing
vessels shall be withdrawn;

3. IUU fishing vessels flying the flag of a third country shall
not be authorised to fish in Community waters and shall be
prohibited to be chartered;

4. fishing vessels flying the flag of a Member State shall not in
any way assist, engage in fish processing operations or
participate in any transhipment or joint fishing operations
with IUU fishing vessels;
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5. IUU fishing vessels flying the flag of a Member State shall
only be authorised access to their home ports and to no
other Community port, except in case of force majeure or
distress. IUU fishing vessels flying the flag of a third
country shall not be authorised to enter into a port of a
Member State, except in case of force majeure or distress.
Alternatively, a Member State may authorise the entry into
its ports of an IUU fishing vessel on the condition that the
catches on board and, where appropriate, fishing gear
prohibited pursuant to conservation and management
measures adopted by regional fisheries management
organisations, are confiscated. Member States shall also
confiscate catches and, where appropriate, fishing gear
prohibited pursuant to those measures, on board IUU
fishing vessels which have been authorised to enter into its
ports for reason of force majeure or distress;

6. IUU fishing vessels flying the flag of a third country shall
not be supplied in ports with provisions, fuel or other
services, except in case of force majeure or distress;

7. IUU fishing vessels flying the flag of a third country shall
not be authorised to change the crew, except as necessary in
case of force majeure or distress;

8. Member States shall refuse the granting of their flag to IUU
fishing vessels;

9. the importation of fishery products caught by IUU fishing
vessels shall be prohibited, and accordingly catch certifi-
cates accompanying such products shall not be accepted or
validated;

10. the exportation and re-exportation of fishery products
from IUU fishing vessels for processing shall be prohibited;

11. IUU fishing vessels with no fish and crew on board shall be
authorised to enter a port for its scrapping, but without
prejudice to any prosecutions and sanctions imposed
against that vessel and any legal or natural person
concerned.

Article 38

Action in respect of non-cooperating third countries

The following measures shall apply to non-cooperating third
countries:

1. the importation into the Community of fishery products
caught by fishing vessels flying the flag of such countries
shall be prohibited, and accordingly catch certificates
accompanying such products shall not be accepted. In the
event that the identification of a non-cooperating third
country pursuant to Article 31 is justified by the lack of
appropriate measures adopted by this third country in

relation to IUU fishing affecting a given stock or species, the
prohibition of importation may only apply in respect of
this stock or species;

2. the purchase by Community operators of a fishing vessel
flying the flag of such countries shall be prohibited;

3. the reflagging of a fishing vessel flying the flag of a Member
State to such countries shall be prohibited;

4. Member States shall not authorise the conclusion of
chartering agreements with such countries for fishing
vessels flying their flag;

5. the exportation of Community fishing vessels to such
countries shall be prohibited;

6. private trade arrangements between nationals of a Member
State and such countries in order for a fishing vessel flying
the flag of that Member State to use the fishing possibilities
of such countries shall be prohibited;

7. joint fishing operations involving fishing vessels flying the
flag of a Member State with a fishing vessel flying the flag
of such countries shall be prohibited;

8. the Commission shall propose the denunciation of any
standing bilateral fisheries agreement or fisheries partner-
ship agreement with such countries which provides for
termination of the agreement in case of failure to comply
with undertakings made by them with regard to combating
IUU fishing;

9. the Commission shall not enter into negotiations to
conclude a bilateral fisheries agreement or fisheries
partnership agreements with such countries.

CHAPTER VIII

NATIONALS

Article 39

Nationals supporting or engaged in IUU fishing

1. Nationals subject to the jurisdiction of Member States
(nationals) shall neither support nor engage in IUU fishing,
including by engagement on board or as operators or beneficial
owners of fishing vessels included in the Community IUU vessel
list.

2. Without prejudice to the primary responsibility of the flag
State, Member States shall cooperate amongst themselves and
with third countries and take all appropriate measures, in
accordance with national and Community law, in order to
identify nationals supporting or engaged in IUU fishing.
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3. Without prejudice to the primary responsibility of the flag
State, Member States shall take appropriate action, subject to and
in accordance with their applicable laws and regulations with
regard to nationals identified as supporting or engaged in IUU
fishing.

4. Each Member State shall notify to the Commission the
names of the competent authorities responsible for coordinating
the collection and verification of information on activities of
nationals referred to in this Chapter and for reporting to and
cooperating with the Commission.

Article 40

Prevention and sanction

1. Member States shall encourage nationals to notify any
information pertaining to legal, beneficial or financial interests
in, or control of, fishing vessels flagged to a third country which
they hold and the names of the vessels concerned.

2. Nationals shall not sell or export any fishing vessel to
operators involved in the operation, management or ownership
of fishing vessels included in the Community IUU vessel list.

3. Without prejudice to other provisions laid down in
Community law pertaining to public funds, Member States shall
not grant any public aid under national aid regimes or under
Community funds to operators involved in the operation,
management or ownership of fishing vessels included in the
Community IUU vessel list.

4. Member States shall endeavour to obtain information on the
existence of any arrangement between nationals and a third
country allowing the reflagging of fishing vessels flying their flag
to such third country. They shall inform the Commission thereof
by submitting a list of the fishing vessels concerned.

CHAPTER IX

IMMEDIATE ENFORCEMENT MEASURES, SANCTIONS AND
ACCOMPANYING SANCTIONS

Article 41

Scope

This Chapter shall apply in relation to:

1. serious infringements committed within the territory of
Member States to which the Treaty applies, or within
maritime waters under the sovereignty or jurisdiction of the
Member States, with the exception of waters adjacent to the
territories and countries mentioned in Annex II of the
Treaty;

2. serious infringements committed by Community fishing
vessels or nationals of Member States;

3. serious infringements detected within the territory or
within waters as referred to in point 1 of this Article but
which have been committed on the high seas or within the
jurisdiction of a third country and are being sanctioned
pursuant to Article 11(4).

Article 42

Serious infringements

1. For the purpose of this Regulation, serious infringement
means:

(a) the activities considered to constitute IUU fishing in
accordance with the criteria set out in Article 3;

(b) the conduct of business directly connected to IUU fishing,
including the trade in/or the importation of fishery
products;

(c) the falsification of documents referred to in this Regulation
or the use of such false or invalid documents.

2. The serious character of the infringement shall be
determined by the competent authority of a Member State
taking into account the criteria set out in Article 3(2).

Article 43

Immediate enforcement measures

1. Where a natural person is suspected of having committed or
is caught in the act while committing a serious infringement or a
legal person is suspected of being held liable for such an
infringement, Member States shall start a full investigation of the
infringement and, in conformity with their national law and
depending on the gravity of the infringement, take immediate
enforcement measures such as in particular:

(a) the immediate cessation of fishing activities;

(b) the rerouting to port of the fishing vessel;

(c) the rerouting of the transport vehicle to another location
for inspection;

(d) the ordering of a bond;

(e) the seizure of fishing gear, catches or fisheries products;

(f) the temporary immobilisation of the fishing vessel or
transport vehicle concerned;

(g) the suspension of the authorisation to fish.
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2. The enforcement measures shall be of such nature as to
prevent the continuation of the serious infringement concerned
and to allow the competent authorities to complete its
investigation.

Article 44

Sanctions for serious infringements

1. Member States shall ensure that a natural person having
committed or a legal person held liable for a serious
infringement is punishable by effective, proportionate and
dissuasive administrative sanctions.

2. The Member States shall impose a maximum sanction of at
least five times the value of the fishery products obtained by
committing the serious infringement.

In case of a repeated serious infringement within a five-year
period, the Member States shall impose a maximum sanction of
at least eight times the value of the fishery products obtained by
committing the serious infringement.

In applying these sanctions the Member States shall also take into
account the value of the prejudice to the fishing resources and
the marine environment concerned.

3. Member States may also, or alternatively, use effective,
proportionate and dissuasive criminal sanctions.

Article 45

Accompanying sanctions

The sanctions provided for in this Chapter may be accompanied
by other sanctions or measures, in particular:

1. the sequestration of the fishing vessel involved in the
infringement;

2. the temporary immobilisation of the fishing vessel;

3. the confiscation of prohibited fishing gear, catches or
fishery products;

4. the suspension or withdrawal of authorisation to fish;

5. the reduction or withdrawal of fishing rights;

6. the temporary or permanent exclusion from the right to
obtain new fishing rights;

7. the temporary or permanent ban on access to public
assistance or subsidies;

8. the suspension or withdrawal of the status of approved
economic operator granted pursuant to Article 16(3).

Article 46

Overall level of sanctions and accompanying sanctions

The overall level of sanctions and accompanying sanctions shall
be calculated in such way as to make sure that they effectively
deprive those responsible of the economic benefits derived from
their serious infringements without prejudice to the legitimate
right to exercise a profession. For this purpose, account shall be
also taken of immediate enforcement measures taken pursuant to
Article 43.

Article 47

Liability of legal persons

1. Legal persons shall be held liable for serious infringements
where such infringements have been committed for their benefit
by any natural person, acting either individually or as part of an
organ of the legal person, and having a determining position
within the legal person, based on:

(a) a power of representation of the legal person; or

(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person;
or

(c) an authority to exercise control within the legal person.

2. A legal person may be held liable where the lack of
supervision or control, by a natural person referred to in
paragraph 1, has made possible the commission of a serious
infringement for the benefit of that legal person by a natural
person under its authority.

3. Liability of a legal person shall not exclude proceedings
against natural persons who are perpetrators, instigators or
accessories in the infringements concerned.

CHAPTER X

IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ADOPTED WITHIN
CERTAIN REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT

ORGANISATIONS PERTAINING TO FISHING VESSEL
SIGHTINGS

Article 48

Sightings at sea

1. The provisions of this Chapter shall apply to fishing
activities subject to the rules on sightings at sea adopted within
regional fishery management organisations which are binding to
the Community.
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2. In the event that a Member State's competent authority
responsible for inspection at sea sights a fishing vessel engaged in
activities that may be considered as IUU fishing, it shall forthwith
issue a report of the sighting. Such report and the results of
investigations carried out on that fishing vessel by that Member
State shall be considered evidence for use in the implementation
of the identification and enforcement mechanisms provided in
this Regulation.

3. In the event that the master of a Community or a third
country fishing vessel sights a fishing vessel engaged in activities
referred to in paragraph 2, the master may document as much
information as possible on such sighting, for instance:

(a) the name and description of the fishing vessel;

(b) the fishing vessel's call sign;

(c) the registration number and, if appropriate, the Lloyds IMO
number of the fishing vessel;

(d) the flag State of the fishing vessel;

(e) the position (latitude, longitude) at the time when first
identified;

(f) the date/time UTC when first identified;

(g) a photograph or photographs of the fishing vessel to
support the sighting;

(h) any other relevant information regarding the observed
activities of the fishing vessel concerned.

4. Sighting reports shall be sent without delay to the
competent authority of the flag Member State of the sighting
fishing vessel, which shall transmit them as soon as possible to
the Commission or to the body designated by it. The
Commission or the body designated by it shall then immediately
inform the flag State of the fishing vessel sighted. The
Commission or a body designated by it shall thereupon transmit
the sighting report to all the Member States and, as appropriate,
to the Executive Secretary of the relevant regional fisheries
management organisations for further action in accordance with
the measures adopted by those organisations.

5. A Member State which receives a sighting report reporting
the activities of a fishing vessel flying its flag from the competent
authority of a contracting party of a regional fisheries manage-
ment organisation shall notify the report and all relevant
information as soon as possible to the Commission or to the
body designated by it, which shall thereupon forward this
information to the Executive Secretary of the regional fisheries
management organisation concerned for further action in
accordance with the measures adopted by this organisation, as
appropriate.

6. This Article shall apply without prejudice to stricter
provisions adopted by regional fisheries management organisa-
tions to which the Community is a contracting party.

Article 49

Submission of information regarding sighted fishing vessels

1. Member States which obtain suitably documented informa-
tion regarding sighted fishing vessels shall transmit this
information without delay to the Commission or to the body
designated by it with the format determined in accordance with
the procedure referred to in Article 54(2).

2. The Commission or the body designated by it shall also
examine suitably documented information regarding sighted
fishing vessels submitted by citizens, civil society organisations,
including environmental organisations, as well as representatives
of fisheries or fish trade stakeholder interests.

Article 50

Investigation of sighted fishing vessels

1. Member States shall, as soon as possible, initiate an
investigation on the activities of fishing vessels flying their flag
which have been sighted in accordance with Article 49.

2. Member States shall notify, where possible by electronic
means, to the Commission or the body designated by it the
details of the initiation of the investigation and of any action
taken or intended in respect of the sighted fishing vessels flying
their flag, as soon as practicable and in any case within two
months of the notification of the sighting report pursuant to
Article 48(4). Reports on the progress of the investigations on
the activities of the sighted fishing vessel shall be provided to the
Commission or to the body designated by it at appropriate
regular intervals. A final report on the outcome when the
investigations are completed shall be provided to the Commis-
sion or to the body designated by it.

3. Member States other than the flag Member State concerned
shall, where appropriate, verify whether the sighted fishing
vessels reported have carried out activities in maritime waters
under their jurisdiction or if fisheries products stemming from
those vessels have been landed or imported into their territory
and shall investigate their record of compliance with relevant
conservation and management measures. Member States shall
notify without delay to the Commission, or to the body
designated by it, and to the flag Member State concerned the
outcome of their verifications and investigations.

4. The Commission or the body designated by it shall
communicate to all the Member States the information received
in accordance with paragraphs 2 and 3.
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5. This Article shall apply without prejudice to the provisions
of Chapter V of Regulation (EC) No 2371/2002 and to the
provisions adopted by regional fisheries management organisa-
tions to which the Community is a contracting party.

CHAPTER XI

MUTUAL ASSISTANCE

Article 51

Mutual assistance

1. The administrative authorities responsible for implementa-
tion of this Regulation in the Member States shall cooperate with
each other, with administrative authorities of third countries and
with the Commission in order to ensure compliance with this
Regulation.

2. For the purposes of paragraph 1, a system for mutual
assistance shall be established, which shall include an automated
information system, the ‘IUU fishing information system’, which
shall be managed by the Commission or a body designated by it,
to assist competent authorities in preventing, investigating and
prosecuting IUU fishing.

3. Detailed rules for the application of this Chapter shall be
adopted in accordance with the procedure referred to in
Article 54(2).

CHAPTER XII

FINAL PROVISIONS

Article 52

Implementation

The measures necessary for implementing the provisions of this
Regulation shall be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 54(2).

Article 53

Financial support

Member States may require the operators concerned to
contribute to the costs linked to the implementation of this
Regulation.

Article 54

Committee procedure

1. The Commission shall be assisted by the Committee set up
under Article 30 of Regulation (EC) No 2371/2002.

2. Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7
of Decision 1999/468/EC shall apply.

The period laid down in Article 4(3) of Decision 1999/468/EC
shall be set at one month.

Article 55

Reporting obligations

1. Every two years, Member States shall transmit a report to the
Commission on the application of this Regulation not later than
30 April of the following calendar year.

2. On the basis of the reports submitted by the Member States
and its own observations, the Commission shall draw up a report
every three years to be submitted to the European Parliament and
to the Council.

3. An evaluation of the impact of this Regulation on IUU
fishing shall be undertaken by the Commission by 29 October
2013.

Article 56

Repeals

Articles 28b(2), 28e, 28f, 28g and Article 31(2)(a) of Regulation
(EEC) No 2847/93, Regulation (EC) No 1093/94, Regulation
(EC) No 1447/1999, Articles 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c of
Regulation (EC) No 1936/2001 and Articles 26a, 28, 29, 30 and
31 of Regulation (EC) No 601/2004 shall be repealed with effect
from 1 January 2010.

References to the repealed Regulations shall be construed as
references to this Regulation.

Article 57

Entry into force

This Regulation shall enter into force on the day of its
publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 1 January 2010.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 29 September 2008.

For the Council

The President

M. BARNIER
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ANNEX I

List of products excluded from the definition of ‘fishery products’ set out in point 8 of Article 2

— Freshwater fishery products

— Aquaculture products obtained from fry or larvae

— Ornamental fish

— Oysters, live

— Scallops including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten, live, fresh or chilled

— Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen

— Other scallops, fresh or chilled

— Mussels

— Snails, others than those obtained from the sea

— Prepared and preserved molluscs
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ANNEX II

European Community Catch Certificate and Re-export Certificate
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Appendix

Transport details
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ANNEX III

Flag State notifications

1. Content of flag State notifications pursuant to Article 20

The Commission shall request flag States to notify the names, addresses and official seal prints of the public
authorities situated in their territory which are empowered to:

(a) register fishing vessels under their flag;

(b) grant, suspend and withdraw fishing licences to their fishing vessels;

(c) attest the veracity of information provided in the catch certificates referred to in Article 13 and validate such
certificates;

(d) implement, control and enforce laws, regulations and conservation and management measures which must be
complied with by their fishing vessels;

(e) carry out verifications of such catch certificates to assist the competent authorities of the Member States through
the administrative cooperation referred to in Article 20(4);

(f) communicate sample forms of their catch certificate in accordance with the specimen in Annex II; and

(g) update such notifications.

2. Catch documentation schemes adopted by regional fishery management organisations referred to in Article 13:

Where a catch documentation scheme adopted by a regional fishery management organisation has been recognised as
a catch certification scheme for the purposes of this Regulation, the flag State notifications made under such catch
documentation schemes are deemed to be done in accordance with the provisions laid down in paragraph 1 of this
Annex and the provisions of this Annex are deemed to apply mutatis mutandis.
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ANNEX IV

Statement under Article 14(2) of Council Regulation (EC) No …/2008 of 29 September 2008 establishing a
Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

I confirm that the processed fishery products: … (product description and Combined Nomenclature code) have been
obtained from catches imported under the following catch certificate(s):

Name and address of the processing plant:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name and address of the exporter (if different from the processing plant):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Approval number of the processing plant:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Health certificate number and date:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endorsement by the competent authority:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmayı ve
özellikle de bu anlaşmanın 37. maddesini göz
önünde bulundurarak,
Komisyonun önerisini göz önünde bulundurarak,
Avrupa Parlamentosunun görüşünü göz önünde
bulundurarak (1),
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin
görüşünü göz önünde bulundurarak (2),
Bölgeler Komitesine danıştıktan sonra,
(1) Topluluk 10 Aralık 1982 tarihli Birleşmiş

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine
(Unclos) akit taraftır, 10 Aralık 1982 tarihli
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesinin Ayrık Balık Stoklarının ve
Yüksek Oranda Göçebe Balık Stoklarının
Korunması ve Yönetimiyle ilgili
Hükümlerinin Uygulanmasına yönelik 4
Ağustos 1995 tarihli Birleşmiş Milletler
Anlaşmasını (BM Balık Stokları Anlaşması)
onaylamış ve 24 Kasım 1993 tarihli Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Açık
Denizlerdeki Balıkçı Gemileri ile Uluslararası
Koruma ve Yönetim Tedbirlerine Uyumu
Teşvik Etme Anlaşmasını (FAO Uyum
Anlaşması) kabul etmiştir. Bu hükümler
ağırlıklı olarak tüm Devletlerin deniz
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini
sağlamaya yönelik tedbirleri kabul etmekle ve
bu amaçla birbirleri ile işbirliği yapmakla
yükümlü olduğu ilkesini ortaya koymaktadır.

(2) 20 Aralık 2002 tarihli ve (EC) 2371/2002
sayılı ortak balıkçılık politikası kapsamında
balıkçılık kaynaklarının korunması ve

______
(1) 23 Mayıs 2008 tarihinde belirtilen görüş (henüz Resmi Gazetede
yayınlanmamıştır).

(2) 29 Mayıs 2008 tarihinde belirtilen görüş (henüz Resmi Gazetede
yayınlanmamıştır). Görüş ihtiyari istişare akabinde belirtilmiştir.

sürdürülebilir kullanımına dair Konsey
Yönetmeliği3 ile ortaya konduğu şekliyle
ortak balıkçılık politikasının amacı
sürdürülebilir iktisadi, çevresel ve sosyal
koşullar sağlayan canlı su kaynaklarının
kullanımını sağlamaktır.

(3) Yasadışı, kayıtdışı, düzensiz avlanma canlı
su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına
yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil
eder ve ortak balıkçılık politikası ile
okyanusların daha iyi yönetimini
amaçlayan uluslararası çabaların temelini
tehlikeye sokar. IUU avlanma aynı
zamanda denizlerde biyolojik çeşitliliğe de
Komisyon Bildirisinde –Biyolojik çeşitlilik
kaybını 2010 yılında durdurmak– ortaya
konan hedefler ve ötesi çerçevesinde ele
alınması gereken önemli bir tehdit
oluşturmaktadır.

(4) FAO 2001’de yasadışı, rapor edilmeyen ve
kontrolsüz avlanmayı önleme, caydırma ve
ortadan kaldırmaya yönelik ve Topluluğun
uygun bulduğu bir uluslararası eylem planı
kabul etmiştir. Dahası, bölgesel balıkçılık
yönetimi örgütleri, Topluluğun aktif desteği
ile, yasadışı, rapor edilmeyen ve kontrolsüz
balıkçılıkla mücadele için bir dizi tedbir
ortaya koymuştur.

(5) Uluslararası taahhütleri doğrultusunda ve
sorunun ölçeği ve aciliyeti göz önünde
bulundurulduğunda Topluluk IUU
avlanmaya karşı faaliyetlerini büyük ölçüde
artırmalı ve olgunun tüm boyutlarını
kapsayacak şekilde tasarlanmış yeni
düzenleyici tedbirleri kabul etmelidir.

______
(3) RG L 358, 31.12.2002, s. 59.

I
(AT Anlaşması / Euratom Anlaşması kapsamında kabul edilen ve yayımı zorunlu olan kanunlar)

YÖNETMELİKLER
29 Eylül 2008 tarihli

Yasadışı, rapor edilmeyen ve kontrolsüz avlanmayı önleme, caydırma ve ortadan kaldırmaya
yönelik bir Topluluk sistemi kuran, (EEC) 2847/93, (EC) 1936/2001 ve (EC) 601/2004 sayılı

Yönetmeliklerini değiştiren ve (EC) 1093/94 ve (EC) 1447/1999 sayılı Yönetmeliklerini
yürürlükten kaldıran

(EC) 1005/2008 sayılı KONSEY YÖNETMELİĞİ
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(6) Topluluğun eylemleri birincil olarak IUU
avlanma tanımı altına düşen ve denizlere,
balık stoklarının sürdürülebilirliğine ve
balıkçılık kaynaklarının korunması ve
yönetimi kurallarına uyan balıkçıların
sosyoekonomik durumuna en ciddi zararı
veren davranışları hedef almalıdır.

(7) IUU avlanma tanımı doğrultusunda bu
yönetmeliğin kapsamı açık denizlerde ve Üye
Devletlerin yetki ve egemenlik alanına düşen
denizler dâhil olmak üzere kıyısı bulunan
ülkelerin yetki ve egemenlik alanına düşen
denizlerde yürütülen balıkçılık faaliyetlerine
uzanmalıdır.

(8) IUU avlanmanın iç boyutunu gereğince ele
alabilmek adına Topluluğun ortak balıkçılık
politikası kurallarıyla uyumu artırmaya
yönelik gerekli tedbirleri kabul etmesi hayati
önem taşımaktadır. Ortak balıkçılık
politikasına uygulanabilir bir kontrol sistemi
kuran 12 Ekim 1993 tarih ve (EEC) 2847/93
sayılı Konsey Yönetmeliği (1) değişene kadar
bu amaca yönelik hükümler işbu
Yönetmelikte bulundurulmalıdır.

(9) Topluluk kuralları, bilhassa da (EEC)
2847/93 sayılı Yönetmelik, Başlık II,
Topluluğun balıkçı gemilerinin avlarının
yasallığını izlemek üzere tasarlanmış
kapsamlı bir sistem sağlamaktadır. Üçüncü
ülkelerin balıkçı gemilerince yakalanan ve
Topluluğa ithal edilen su ürünlerine
uygulanan mevcut sistem eşdeğer düzeyde bir
kontrolü sağlamamaktadır. Bu zafiyet IUU
avlanma yapan yabancı operatörlerini
ürünlerini Toplulukta satma ve faaliyetlerinin
kârlılığını artırma yönünde önemli ölçüde
özendirmektedir. Dünyanın en büyük su
ürünleri pazarı ve ithalatçısı olarak
Topluluğun topraklarına ithal edilen su
ürünlerinin IUU avlanma kaynaklı
olmadığından emin olma yolunda özel bir
sorumluluğu vardır. Dolayısıyla Topluluğa
ithal edilen su ürünleri arz zincirinin
gereğince kontrolünü sağlayacak yeni bir
rejim oluşturulmalıdır.

(10) Üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan
balıkçı gemilerinin Topluluk limanlarına
erişimini düzenleyen Topluluk kuralları

______
(1) RG L 261, 20.10.1993, s. 1.

üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan balıkçı
gemilerinden karaya çıkarılan su
ürünlerinin yasallığı konusunda uygun bir
kontrol sağlayacak bir şekilde takviye
edilmelidir. Bu en başta Topluluk
limanlarına erişime yalnızca avlarının
yasallığına dair doğru bilgiler sağlayabilen
ve bu bilgileri kendi bayrak Devletlerince
tasdik ettirebilen üçüncü bir ülkenin
bayrağını taşıyan gemiler için izin
verileceğini ifade etmelidir.

(11) Denizde aktarma bayrak Devletleri
veya kıyısı olan devletlerin gereğince
kontrolünün dışında gerçekleşmekte ve
IUU avlanma gerçekleştiren operatörlerin
avlarının yasadışı doğasını gizlemekte
sıklıkla kullandıkları bir yol teşkil
etmektedir. Dolayısıyla bu Topluluğun
aktarma işlemlerine yalnızca Üye
Devletlerin bu işe tahsis edilmiş
limanlarında, Topluluk balıkçı gemileri
arasında üçüncü ülkelerin limanlarında
veya Topluluk suları dışında Topluluk
balıkçı gemileri ile taşıyıcı gemi olarak
tescil edilmiş balıkçı gemileri arasında
bölgesel bir balıkçılık yönetimi örgütünün
gözetiminde gerçekleşmesi kaydıyla
müsaade etmesine gerekçe oluşturmuştur.

(12) Üye Devletlerce gerçekleştirilecek
kontrol, denetim ve doğrulama
faaliyetlerinin hangi koşullar ve işlemlere
göre ve hangi sıklıkla gerçekleştirileceğini
risk yönetimi esasına göre ortaya koymak
uygun olacaktır.

(13) IUU avlanma kaynaklı su ürünlerinin
Toplulukla ticareti yasaklanmalıdır. Bu
yasağı etkin kılmak ve Topluluğa ithal ve
Topluluktan ihraç edilen ticaret konusu tüm
su ürünlerinin uluslararası koruma ve
yönetim önlemlerine ve yeri geldiğinde
ilgili balıkçı gemisinin tabi olduğu diğer
ilgili kurallara uygun bir şekilde
yakalandığını temin etmek üzere
Toplulukla tüm su ürünleri ticaretine
uygulanan bir sertifikasyon sistemi
yürürlüğe konacaktır.

(14) Topluluk gelişmekte olan ülkelerin
sertifikasyon sistemini uygulama
konusundaki kapasite sınırlarını göz
önünde bulunduracaktır.
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(15) Bu sistem kapsamında Topluluğa su
ürünleri ithalinin bir önkoşulu olarak bir
sertifikanın zorunlu kılınması uygun
olacaktır. Bu sertifika ilgili ürünlerin
yasallığını gösteren bilgileri içermelidir. İlgili
balıkları yakalayan balıkçı gemisinin bayrak
Devletince uluslararası hukuktan kaynaklanan
kendi bayrağını taşıyan balıkçı gemilerinin
balıkçılık kaynaklarının korunması ve
yönetimine dair uluslararası kurallara
uyumunu temin etme sorumluluğu
doğrultusunda da tasdik edilmelidir.

(16) Bu sertifikasyon sisteminin tüm deniz su
ürünlerinin Topluluğa yapılan ithalatına ve
Topluluktan ihracatına uygulanması elzemdir.
Bu sistem ayrıca Topluluk topraklarına
ulaşmadan önce bayrak Devletinden başka bir
ülkede nakil ya da işleme konusu olan su
ürünlerine de uygulanmalıdır. Dolayısıyla söz
konusu ürünlere yönelik olarak topluluk
topraklarına ulaşan ürünlerin yasallığı bayrak
Devletince tasdik edilmiş olanlardan farklı
olmadığını garanti altına almak için özel
koşullar uygulanmalıdır.

(17) Ticaret hacmi veya sıklığına
bakılmaksızın ithal edilen tüm su ürünlerine,
onaylanmış iktisadi operatör statüsü tanımaya
yönelik özel uygulamalar getirmek yoluyla,
eşit düzeyde bir kontrol uygulanmasının
sağlanması önemlidir.

(18) Bir Üye Devletin bayrağını taşıyan balıkçı
gemilerinin avlarının ihracı da üçüncü
ülkelerle işbirliği çerçevesinde bir
sertifikasyon sistemine konu olmalıdır.

(19) Ürünlerin ithal edileceği Üye Devletler
sevkiyata eşlik eden av sertifikalarının
geçerliliğini kontrol edebilmeli ve işbu
Yönetmelikte av sertifikasına ilişkin olarak
konulan şartların yerine getirilmediği hallerde
ithalatı reddetme hakkına sahip olmalıdırlar.

(20) Transit veya aktarma halindeki su
ürünlerine ait faaliyetlerin kontrolü, denetimi
ve doğrulanmasının etkinliklerini artırmak
için birincil olarak en son ulaşacakları
noktadaki Üye Devlet tarafından
gerçekleştirilmesi mühimdir.

(21) Üye Devletler bünyesindeki kontrol
makamlarına Toplulukla ticarete söz konusu
su ürünlerinin yasallığını izleme görevlerinde
yardımcı olmak ve Topluluk operatörlerini
uyarmak için gerektiğinde belirli üçüncü

ülkelerin ilgili koruma ve yönetim
kurallarına uyumu konusunda sağlam bir
nedene dayanan şüpheler hakkında bilgi
yaymak üzere tasarlanmış bir topluluk
alarm sistemi kurulmalıdır.

(22) Topluluğun YKD avlanma yapan ve
kendi bayrak Devletlerince söz konusu
YKD avlanmaya cevaben uygun tedbirlere
tabi tutulmayan balıkçı gemilerine karşı
caydırıcı tedbirler alması elzemdir.

(23) Bu maksatla, Komisyon Üye Devletler,
Balıkçılık Kontrol Ajansı, üçüncü ülkeler
ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde YKD
avlanma yaptığından şüphelenilen balıkçı
gemilerini risk yönetimi esasında
belirlemeli ve Komisyon bulguların
doğruluğu hakkında yetkili bayrak
Devletinden bilgi edinmeye çalışmalıdır.

(24) YKD avlanma yaptığı kanısı bulunan
balıkçı teknelerine ilişkin soruşturmaları
kolaylaştırmak ve iddia edilen ihlalin
devamını engellemek amacıyla söz konusu
balıkçı gemileri Üye Devletlerce belirli
kontrol ve denetim koşullarına tabi
tutulmalıdır.

(25) Elde edilen bilgilere binaen üçüncü bir
ülkenin bayrağını taşıyan balıkçı
gemilerinin YKD avlanma ile iştigal ettiği
ve yetkili bayrak Devletlerinin söz konusu
IUU avlanmaya cevaben etkili tedbirleri
almadığı yönünde yeterli delil varsa
Komisyon söz konusu gemileri Topluluk
IUU gemileri listesine almalıdır.

(26) Elde edilen bilgilere binaen Topluluk
balıkçı gemilerinin YKD avlanma ile iştigal
ettiği ve yetkili bayrak Üye Devletinin işbu
Yönetmelik ve (EEC) 2847/93 sayılı
Yönetmelik uyarınca söz konusu YKD
avlanmaya cevaben etkili tedbirleri
almadığı yönünde yeterli delil varsa
Komisyon söz konusu gemileri Topluluk
IUU gemileri listesine almalıdır.

(27) Bayrak devletlerince kendi bayraklarını
taşıyan ve Topluluk YKD gemileri listesine
girmiş balıkçı gemilerine karşı etkili
tedbirlerin alınmamasını telafi etmek ve söz
konusu gemilerce avlanma faaliyetlerinin
sürdürülmesini kısıtlamak adına Üye
Devletler söz konusu gemilere karşı uygun
tedbirleri uygulamalıdırlar.
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(28) Topluluk YKD gemileri listesine konmuş
balıkçı gemilerinin ve bunların bayrak
Devletlerinin haklarını korumak için listeleme
prosedürü bayrak Devletine Komisyonu
alınan tedbirler hakkında bilgilendirme fırsatı
tanımalı ve, mümkün olan hallerde, ilgili
gemi sahipleri veya operatörlere prosedürün
her aşamasında söz hakkı verilmesi imkânı
sunmalı ve listelenmesine neden olan
kriterlere artık uyulmadığında bir balıkçı
gemisinin listeden çıkarılabilmesine izin
vermelidir.

(29) Topluluk bünyesinde tek bir çerçevenin
oturtulması ve IUU avlanmaya karışan balıkçı
gemilerine ait listelerin çoğalmasını
engellemek için bölgesel balıkçılık yönetim
örgütlerinin kabul ettiği IUU listelerinde yer
alan balıkçı gemileri otomatik olarak
Komisyonca oluşturulan ilgili listeye dâhil
edilmelidir.

(30) Bazı devletlerin bayrak, liman, kıyı ya da
pazar devleti kimlikleriyle uluslararası
hukuktan kaynaklanan görevlerini yerine
getirmede, balıkçı gemilerinin veya
vatandaşlarının balıkçılık kaynaklarının
korunması ve yönetimine dair kurallara
uymasını sağlamaya yönelik uygun tedbirleri
almadaki başarısızlığı IUU avlanmayı
güçlendiren ana etkenlerdendir ve Toplulukça
ele alınmalıdır.

(31) Bu maksatla, uluslararası ve bölgesel
düzeydeki faaliyetlerine ek olarak topluluk
şeffaf, açık, nesnel ve uluslararası standartları
esas alan kriterler bazında söz konusu işbirliği
yapmayan devletleri belirlemeye ve bunlara
yeterli mehil verdikten sonra ve önceki bir
bildirime cevaben bu devletlere ilişkin olarak
ticaret tedbirleri de dâhil olmak üzere
ayrımcılık yapmayan, meşru ve orantılı
tedbirler almaya hakkı olmalıdır.

(32) Diğer ülkelere ilişkin ticaret tedbirlerini
kabul etme kararı Konseye aittir. İşbirliği
yapmayan devletlerin bir listesinin yapılması
ilgili devletlerle ilgili ticaret alanında karşı
tedbirleri de beraberinde getireceği için bu
özel durumda Konseyin uygulama yetkilerini
kullanma hakkını saklı tutması uygun
olacaktır.

(33) Bayrak devletinin sorumluluğunun
önceliği saklı kalmak kaydıyla Üye
Devletlerin vatandaşlarının üçüncü ülkelerin

bayrağını taşıyan ve Topluluk dışında
faaliyet gösteren balıkçı gemilerince
gerçekleştirilen IUU avlanma ile iştigalden
ya da bunu desteklemekten etkin bir
biçimde caydırılmaları elzemdir.
Dolayısıyla Üye Devletler gerekli tedbirleri
almalı, birbirleri ve üçüncü ülkeler ile IUU
avlanma gerçekleştiren vatandaşlarını tespit
etmek için işbirliğine gitmeli, tedbirlerin
yeterince uygulanmasını sağlamalı ve
Topluluk dışında üçüncü ülkelerin balıkçı
gemileriyle işi olan vatandaşlarının
faaliyetlerini teyit etmelidirler.

(34) Topluluk sularında ya da Topluluk
operatörlerince ortak balıkçılık politikası
kurallarına karşı ciddi ihlallerin yüksek
sayıda devam etmesi büyük ölçüde Üye
Devletlerin mevzuatında söz konusu
kuralların ciddi ihlallerine ilişkin
uygulanan yaptırım düzeyinin caydırıcı
olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu zaaf
Üye Devletler arasında çok farklı yaptırım
düzeylerinin bulunmasıyla katmerlenmekte
ve yasadışı operatörlerin yaptırımların en
düşük düzeyde olduğu Üye Devletin
sularında ya da topraklarında faaliyet
göstermesini teşvik etmektedir. Bu zaafı
telafi etmek üzere, (EC) 2371/2002 ve
(EEC) 2847/93 sayılı Yönetmeliklerle bu
alanda getirilen hükümlere binaen, ciddi
ihlalde bulunarak elde edilen su ürünlerinin
değeri, ihlalin tekrarlanması ve ilgili
balıkçılık kaynakları ve deniz çevresine
verilen zararı göz önünde bulundurarak
Topluluk bünyesinde ortak balıkçılık
politikası kurallarına karşı ciddi ihlallerle
ilişkili olarak öngörülen azami idari
yaptırım düzeyine yaklaşmak ve
tamamlayıcı tedbirler ve acil icra
tedbirlerini öngörmek uygun olacaktır.

(35) Balıkçılık faaliyetlerine dair kurallara
karşı ciddi bir ihlal teşkil eden davranışlara
ek olarak IUU avlanma kaynaklı su
ürünlerinin ticareti veya ithalatı ya da sahte
belge düzenleme dâhil olmak üzere IUU
avlanmayla doğrudan bağlantılı işleri
yürütmek de Üye Devletlerce uyum içinde
azami idari yaptırım düzeyinin kabul
edilmesini gerektiren ciddi ihlaller olarak
değerlendirilmelidir.
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(36) İşbu Yönetmeliğin ciddi ihlallerinin
yaptırımları söz konusu ihlaller büyük ölçüde
tüzel kişiliklerin çıkarına ya da onlar için
yapıldığından ötürü tüzel kişiliklere de
uygulanmalıdır.

(37) Çeşitli bölgesel balıkçılık yönetim
örgütleri bünyesinde kabul edilmiş balıkçı
gemilerinin denizlerde gözlenmesine ilişkin
hükümler Topluluk bünyesinde uyum içinde
uygulanmalıdır.

(38) Üye Devletler, Komisyon ve üçüncü
ülkeler arasındaki işbirliği IUU avlanmanın
uygun şekilde soruşturma ve yaptırıma tabi
tutulmasını ve işbu Yönetmelikte ortaya
konan tedbirlerin uygulanabilirliğini
sağlamak için elzemdir. Böyle bir işbirliğini
artırmak için bir karşılıklı yardımlaşma
sistemi oluşturulmalıdır.

(39) Orantılılık ilkesi uyarınca IUU avlanmayı
ortadan kaldırma temel hedefine ulaşmak için
bu Yönetmelikte öngörülen tedbirlere dair
kuralları belirlemek gerekli ve uygun
olacaktır. İşbu Yönetmelik Anlaşmanın 5.
Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
hedeflenen amaçları elde etmeye yönelik
gereksinimlerin ötesine geçmemektedir.

(40) İşbu Yönetmeliğin uygulanması için
gereken tedbirler 28 Haziran 1999 tarih ve
1999/468/EC sayılı Komisyona verilen
uygulama yetkilerinin kullanımı usullerini
belirleyen Konsey Kararına1 göre kabul
edilmelidir.

(41) İşbu Yönetmelik IUU avlanmayı, ihlal
edilen kuralların amaçlarına ulaşılmasına
büyük ölçüde zarar verdiği ve ilgili stokların
sürdürülebilirliğini ya da deniz çevresini
tehlikeye attığı için ilgili kanunların,
kuralların ya da özel bir önem taşıyan
Yönetmeliklerin bir ihlali olarak tespit eder.
Kısıtlı kapsamı göz önünde
bulundurulduğunda işbu Yönetmeliğin
uygulamasını ortak balıkçılık politikası
kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin kontrol
ve izlenmesi için temel çerçeveyi oluşturan
(EEC) 2847/93 sayılı Yönetmeliğe binaen ve
onu tamamlayıcı biçimde yapılmalıdır.
Dolayısıyla işbu Yönetmelik (EEC) 2847/93
sayılı Yönetmeliğin üçüncü ülke balıkçı

______
(1) RG L 184, 17.7.1999, s. 23.

gemilerinin liman denetimleri alanındaki
şimdi artık yürürlükten kaldırılıp yerine
işbu Yönetmelik, Bölüm II’deki liman
denetimi rejimi konan kurallarını takviye
eder. Ayrıca işbu Yönetmelik Bölüm IX’da
özel olarak IUU avlanma faaliyetlerine
uygulanan bir yaptırımlar rejimi
sağlamaktadır. Bu nedenle (EEC) 2847/93
sayılı Yönetmeliğin yaptırımlarla ilgili
hükümleri ortak balıkçılık politikasının
işbu Yönetmelik ile ele alınanlar dışındaki
kurallarının ihlalleri için geçerliliğini
korumaktadır.

(42) Bireylerin kişisel bilgilerin işlenmesi
yönünden korunması Avrupa Parlamentosu
ve Konseyin 18 Aralık 2000 tarihli ve (EC)
45/2001 sayılı kişisel bilgilerin Topluluk
kurum ve kuruluşlarınca işlenmesi
yönünden bireylerin korunması ve söz
konusu bilgilerin serbest dolaşımı
hakkındaki kişisel bilgilerin işbu
Yönetmelik amaçları doğrultusunda
işlenmesine, bilhassa netice itibariyle işbu
Yönetmelikte daha detaylı biçimde ele
alınmayan verilerin ait olduğu kişilerin
verilerle ilgili erişim, tashih, engelleme ve
silme hakları ve üçüncü taraflara bildirime
ilişkin olarak, da tümüyle uygulanan
Yönetmelik (2) ile düzenlenmektedir.

(43) İşbu Yönetmeliğin (EEC) 2847/93,
(EC) 1093/94 (3), (EC) 1447/1999(4), (EC)
1936/2001(5) ve (EC) 601/2004(6) sayılı
Konsey Yönetmeliklerince kapsanan
konulara dair hükümlerinin yürürlüğe
girmesi söz konusu Yönetmeliklerin
kısmen ya da tümüyle yürürlükten kalkması
ile sonuçlanmalıdır,

______
(2) RG L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3) (EC) 1093/94 sayı ve 6 Mayıs 1994 tarihli üçüncü bir ülkenin
balıkçı gemilerinin hangi koşullar altında doğrudan Topluluk
limanlarında karaya çıkabileceği ve avlarını pazarlayabileceğini
belirleyen Konsey Yönetmeliği (RG L 121, 12.5.1994, s. 3).

(4) (EC) 1447/1999 sayı ve 24 Haziran 1999 tarihli ortak balıkçılık
politikasının kurallarını ciddi ölçüde ihlal eden davranış türlerinin
bir listesini oluşturan Konsey Yönetmeliği (RG L 167, 2.7.1999, s.
5).

(5) (EC) 1936/2001 sayı ve 27 Eylül 2001 tarihli belirli yüksek oranda
göçmen balık stoklarının avlanmasına uygulanabilir kontrol
tedbirlerini ortaya koyan Konsey Yönetmeliği (RG L 263, 3.10.2001,
s. 1).

(6) (EC) 601/2004 sayı ve 22 Mart 2004 tarihli Antarktik canlı deniz
kaynaklarının korunması Sözleşmesinin kapsamındaki alanda
balıkçılık faaliyetlerine uygulanabilir belirli kontrol tedbirlerini
ortaya koyan Konsey Yönetmeliği (RG L 97, 1.4.2004, s. 16).
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KAYDIYLA İŞBU YÖNETMELİĞİ KABUL
ETMİŞTİR:

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Konu ve kapsam
1. İşbu Yönetmelik yasadışı, kayıtdışı ve
düzensiz avlanmayı önleme, caydırma ve ortadan
kaldırmaya yönelik bir Topluluk sistemi kurar.
2. 1. fıkra kapsamında her bir Üye Devlet
Topluluk hukuku uyarınca bu sistemin etkinliğini
temin etmeye yönelik uygun tedbirleri alacaktır.
İşbu Yönetmelikte ortaya konduğu şekilde
görevlerini yapabilmelerini sağlamak üzere
yetkili mercilerin emrine yeterli araçları
verecektir.
3. 1. fıkrada ortaya konan sistem Anlaşmanın
uygulanır olduğu Üye Devletlerin topraklarında,
Topluluk sularında, üçüncü ülkelerin yetki ve
egemenlik alanına düşen denizler ve açık
denizlerde yürütülen tüm IUU avlanma ve ilgili
faaliyetlere tatbik edilecektir. Denizaşırı
toprakların ve Anlaşma Ek II’de atıfta bulunulan
ülkelerin sularında IUU avlanma üçüncü
ülkelerin sularında meydana gelmiş gibi
değerlendirilecektir.

Madde 2
Tanımlar
Bu Yönetmelik kapsamında:
1. ‘yasadışı, rapor edilmeyen ve kontrolsüz

avlanma’ veya ‘IUU avlanma’ yasadışı, rapor
edilmeyen veya kontrolsüz balıkçılık
faaliyetleri anlamına gelir;

2. ‘yasadışı avlanma’:
(a) bir devletin yetki alanındaki sularda ulusal

ya da yabancı balıkçı gemilerince o
devletin izni olmaksızın ya da onun kanun
ve yönetmelikleri hilafına gerçekleştirilen;

(b) konuyla ilgili bir bölgesel balıkçılık
yönetim örgütüne akit taraf olan
devletlerin bayrağını taşıyan balıkçı
gemilerince, ancak o örgüt tarafından
kabul edilmiş ve söz konusu devletler için
bağlayıcı olan koruma ve yönetim
tedbirlerine veya uluslararası hukukun
ilgili hükümlerine aykırı bir biçimde
gerçekleştirilen; veya

(c) balıkçı gemilerince ilgili bölgesel
balıkçılık yönetimi örgütüyle işbirliği

içindeki devletlerce taahhüt edilenler de
dâhil olmak üzere ulusal kanunların
veya uluslararası yükümlülüklerin ihlali
şeklinde gerçekleştirilen balıkçılık
faaliyetleri anlamına gelir;

3. ‘rapor edilmeyen avlanma’:
(a) ilgili ulusal makama ulusal kanun ve

yönetmelikler hilafına rapor edilmemiş
veya yanlış rapor edilmiş; veya

(b) bir bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütünün yetki alanında
gerçekleştirilen ve söz konusu örgütün
bildirim prosedürleri hilafına rapor
edilmemiş veya yanlış rapor edilmiş
balıkçılık faaliyetleri anlamına gelir;

4. ‘kontrolsüz avlanma’:
(a) ilgili bir bölgesel balıkçılık yönetimi

örgütünün uygulama alanında uyruksuz
balıkçı gemilerince, söz konusu örgüte
taraf olmayan bir devletin bayrağını
taşıyan balıkçı gemilerince, veya başka
herhangi bir balıkçılık teşekkülünce söz
konusu örgütün koruma ve yönetim
tedbirleriyle tutarlı olmayan ya da
bunlara aykırı bir biçimde
gerçekleştirilen; veya

(b) ilgili hiçbir koruma veya yönetim
tedbirinin mevcut bulunmadığı
alanlarda veya balık stoklarıyla ilişkili
olarak balıkçı gemilerince uluslararası
hukuk kapsamında devletlerin canlı
deniz kaynaklarının korunmasına ilişkin
sorumluluklarıyla tutarlı olmayan bir
biçimde gerçekleştirilen balıkçılık
faaliyetleri anlamına gelir;

5. ‘balıkçı gemisi’ balıkçılık kaynaklarının
ticari kullanımında kullanılan ya da
kullanılması amaçlanan destek gemileri,
balık işleme gemileri, aktarma ile iştigal
eden gemiler ve balıkçılık ürünlerinin
nakliyesinde kullanılmak üzere teçhiz
edilmiş taşıyıcı gemiler dâhil, konteyner
gemileri hariç, her boyuttaki her türlü gemi
anlamına gelir;

6. ‘Topluluk balıkçı gemisi’ bir Üye Devlet
balığını taşıyan ve Toplulukta kayıtlı bir
balıkçı gemisi anlamına gelir;

7. ‘avlanma izni’ belirli bir dönem süresince,
belirli bir bölge veya belirli bir balık
yatağında balıkçılık faaliyetleri
gerçekleştirme salahiyeti anlamına gelir;
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8. ‘su ürünleri’ 23 Temmuz 1987 tarih ve (EEC)
2658/87 sayılı gümrük ve istatistik terimleri
dizini ve Ortak Gümrük Tarifesine dair
Konsey Yönetmeliğinde1 oluşturulan Birleşik
Terimler Dizini Bölüm 03 ve Tarife başlıkları
1604 ve 1605 kapsamında kalan işbu
Yönetmeliğin Ek 1’inde listelenen ürünler
dışındaki her türlü ürün anlamına gelir;

9. ‘koruma ve yönetim tedbirleri’ canlı deniz
kaynaklarının bir ya da daha fazla türünü
koruma ve yönetmeye yönelik ve uluslararası
ve/veya Topluluk hukukunun ilgili kuralları
uyarınca kabul edilmiş ve yürürlükte olan
tedbirler anlamına gelir;

10. ‘aktarma’ bir balıkçı gemisinde bulunan
herhangi bir ya da tüm su ürünlerinin başka
bir balıkçı gemisine boşaltılması anlamına
gelir;

11. ‘ithalat’ su ürünlerinin Topluluk topraklarına
kendi topraklarındaki limanlarda aktarma
amacı da dâhil olmak üzere getirilmesi
anlamına gelir;

12. ‘dolaylı ithalat’ avdan sorumlu balıkçı
gemisinin bayrak Devletinden başka bir
üçüncü ülkenin topraklarından ithalat
anlamına gelir;

13. ‘ihracat’ bir Üye Devletin bayrağını taşıyan
bir balıkçı gemisince elde edilen su
ürünlerinin Topluluk topraklarından, üçüncü
ülkelerden ya da avlanma alanlarından
üçüncü bir ülkeye her türlü taşınması
anlamına gelir;

14. ‘yeniden ihraç’ daha önce Topluluk
topraklarına ithal edilmiş su ürünlerinin
Topluluk topraklarından her türlü taşınması
anlamına gelir;

15. ‘bölgesel balıkçılık yönetimi örgütü’
uluslararası hukukta tanınan, kurucu sözleşme
veya anlaşması ile kendi sorumluluğuna
verilen canlı deniz kaynaklarının korunma ve
yönetimine yönelik tedbirler oluşturmaya
yetkili alt-bölgesel, bölgesel veya benzeri bir
örgüt anlamına gelir;

16. ‘akit taraf’ bölgesel bir balıkçılık yönetimi
örgütünü kuran uluslararası sözleşme veya
anlaşmaya akit bir taraf, ve ayrıca böyle bir
örgütle işbirliği yapan ve böyle bir örgüt
nezdinde işbirliği yapan akit olmayan taraf
statüsü tanınmış devletler, balıkçılık

______
(1) RG L 256, 7.9.1987, s. 1.

teşekkülleri veya her türlü başka teşekkül
anlamına gelir;

17. ‘gözleme’ bir Üye Devletin denizde
denetimden sorumlu yetkili merciince veya
bir Topluluk ya da üçüncü ülke balıkçı
gemisi kaptanınca Madde 3(1)’de atıfta
bulunulan bir ya da birden fazla kriter
kapsamına girebilecek bir balıkçı gemisinin
her türlü gözlemi anlamına gelir;

18. ‘müşterek balıkçılık operasyonu’ iki ya da
daha fazla sayıda balıkçı gemisi arasında
avın bir balıkçı gemisinin avlanma
tertibatından diğerine aktarıldığı ya da söz
konusu balıkçı gemilerince kullanılan
tekniğin tek ortak bir avlanma tertibatı
gerektirdiği her türlü operasyon anlamına
gelir;

19. ‘tüzel kişi’ devletler veya devlet otoritesini
kullanan kamu kurumları ile kamu
kuruluşları hariç ilgili ulusal kanun
kapsamında böyle bir statüye sahip her
türlü tüzel teşekkül anlamına gelir;

20. ‘risk’ Topluluk topraklarına ithal edilen ya
da Topluluk topraklarından ihraç edilen su
ürünleri ile ilişkili olarak işbu yönetmeliğin
veya koruma ve yönetim tedbirlerinin
doğru uygulanmasını engelleyen muhtemel
bir olayın meydana gelme ihtimali
anlamına gelir;

21. ‘risk yönetimi’ riskin sistematik tespiti ve
riske maruziyeti kısıtlamak için gerekli tüm
tedbirlerin uygulanması anlamına gelir.
Bunun içinde veri ve bilgi toplama, risk
analiz ve değerlendirmesi, eylem önerisi ve
eyleme geçilmesi ile sürecin ve
sonuçlarının düzenli izleme ve gözden
geçirmesi gibi uluslararası, topluluk veya
ulusal kaynak ve stratejileri temel alan
faaliyetler bulunmaktadır;

22. ‘açık denizler’ denizlerin Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi
Madde 86 kapsamında tanımlanan tüm
kısımları anlamına gelir;

23. ‘sevkiyat’ ya eşzamanlı olarak bir
ihracatçıdan bir alıcıya gönderilen ya da
ihracatçıdan alıcıya nakliyeyi kapsayan tek
bir taşıma belgesinin kapsamında bulunan
ürünler anlamına gelir.
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Madde 3
IUU avlanma ile iştigal eden balıkçı gemileri
1. İlgili avlanma sahasında geçerli koruma ve
yönetim tedbirleri hilafına aşağıdaki faaliyetlerde
bulunması halinde bir balıkçı gemisinin IUU
avlanma ile iştigal etmekte olduğu kabul edilir:

(a) bayrak Devleti ya da ilgili kıyı devleti
tarafından verilmiş geçerli bir lisans,
ruhsat ya da izin olmaksızın avlanma;
veya

(b) uydudan gemi izleme sistemince iletilecek
veriler de dâhil olmak üzere avı ve avla
ilgili verileri kaydetme ve bildirme, ya da
6. Madde kapsamındaki önceden
bildirimler ile ilgili yükümlülüklerini
yerine getirmeme; veya

(c) yasak bir alanda, yasak bir sezonda, kotası
bulunmaksızın ya da kotası dolduktan
sonra veya yasaklanmış bir derinliğin
ötesinde avlanma; veya

(d) moratoryuma tabi ya da avlanması yasak
bir stoku hedefleyen avlanma ile iştigal
etme; veya

(e) yasaklı ya da kurallara uymayan av
takımları kullanma; veya

(f) işaretlerini, kimliğini veya sicilini tahrif
etme ya da gizleme; veya

(g) bir soruşturmaya ilişkin delilleri gizleme,
bozma veya ortadan kaldırma; veya

(h) geçerli koruma ve yönetim tedbirlerine
uyum hususunu denetleme görevlerini
yerine getirmede yetkililerin işine; ya da
geçerli Topluluk kurallarına uyum
konusunu gözleme görevlerini yerine
getirmede gözlemcilerin işine engel olma;
veya

(i) yürürlükteki mevzuata aykırı olarak
belirlenmiş boyutun altındaki balıkları
alma, aktarma veya karaya çıkarma; veya

(j) işbu Yönetmelik kapsamında IUU
avlanma ile iştigal ettiği tespit edilmiş
başka balıkçı gemileriyle, özellikle de
Topluluk IUU gemileri listesinde ya da
bölgesel bir balıkçılık yönetimi örgütünün
IUU gemileri listesinde yer alanlarla,
aktarma gerçekleştirme veya müşterek
avlanma operasyonlarına katılma, bunları
destekleme veya ikmal etme; veya

(k) bölgesel bir balıkçılık yönetimi örgütünün
alanında söz konusu örgütün koruma ve
yönetim tedbirlerine aykırı ya da bunlarla
tutarsız bir biçimde avlanma faaliyetleri

yürütme ve söz konusu örgüte üye
olmayan ya da örgütçe belirlenen
biçimde işbirliği yapmayan bir devletin
bayrağını taşıma; veya

(l) uluslararası hukuka göre uyruk
taşımama, dolayısıyla devletsiz bir
gemi sayılma.

2. 1. fıkrada belirtilen faaliyetler söz konusu
ihlalin Üye Devletin neden olunan zarar, bunun
maliyeti, ihlalin boyutu veya tekrarı gibi
ölçütleri göz önünde bulunduran yetkili
merciince tespit edilecek ciddiyetine göre 42.
Madde uyarınca ağır ihlaller kapsamında
sayılacaktır.

BÖLÜM II
ÜYE DEVLETLERİN LİMANLARINDA

ÜÇÜNCÜ ÜLKE BALIKÇI
GEMİLERİNİN DENETİMLERİ

KISIM 1
Üçüncü ülke balıkçı gemilerinin limana

erişiminin şartları

Madde 4
Limanda denetim planları
1. IUU avlanmayı önleme, caydırma ve
ortadan kaldırmaya yönelik olarak Üye
Devletlerin limanlarını ziyaret eden üçüncü
ülke balıkçı gemilerinin limanda denetimleri
için etkin bir plan hazır tutulmalıdır.
2. BMDHS’nin 18. maddesi (mücbir sebep
veya tehlike) anlamı kapsamındaki mücbir
sebep veya tehlike durumlarında net bir şekilde
bu durumları gidermeye yönelik hizmetler
dışında, işbu Yönetmelikte ortaya konan şartlar
yerine getirilmedikçe üçüncü ülke balıkçı
gemilerinin Üye Devletlerin limanlarına
erişimi, bunlara liman hizmetlerinin
sağlanması, ve söz konusu limanlarda karaya
çıkma veya aktarma faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi yasaktır.
3. Topluluk sularında üçüncü ülke balıkçı
gemileri arasında, ya da bunlarla bir Üye
Devletin bayrağını taşıyan balıkçı gemileri
arasında aktarmalar yasak olup sadece işbu
Bölüm hükümleri dairesinde limanlarda
gerçekleştirilebilirler.
4. Bir Üye Devletin bayrağını taşıyan balıkçı
gemileri bölgesel bir balıkçılık yönetimi
örgütünde taşıyıcı gemi olarak kayıtlı
değillerse Topluluk suları dışında üçüncü ülke
balıkçı gemilerinin yakaladıkları avların
aktarımını gerçekleştirmelerine izin verilmez.
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Madde 5
Tahsis edilmiş limanlar
1. Üye Devletler Madde 4(2)’de bahsi geçen
karaya çıkışların, aktarma işlemlerinin ve liman
hizmetlerinin gerçekleştirilmesine izin verilen
limanlar ya da kıyıya yakın yerler tahsis
edeceklerdir.
2. Üçüncü ülke balıkçı gemilerinin liman
hizmetlerine erişimi ya da karaya çıkma veya
aktarma işlemlerini gerçekleştirmesine ancak
tahsis edilmiş limanlarda izin verilecektir.
3. Her yılın 15 Ocak gününden daha geç
olmamak kaydıyla Üye Devletler tahsis edilmiş
limanların bir listesini Komisyona ileteceklerdir.
Bu listede daha sonra meydana gelecek her türlü
değişiklik söz konusu değişiklik yürürlüğe
girmeden en az 15 gün önce Komisyona
bildirilecektir.
4. Komisyon, gecikmeksizin, tahsis edilmiş
limanlar listesini Avrupa Birliği Resmi
Gazetesinde ve kendi web sitesinde
yayınlayacaktır.

Madde 6
Önceden bildirim
1. Üçüncü ülke balıkçı gemileri kaptanları ya da
onların temsilcileri kullanmak istedikleri tahsis
edilmiş liman ya da karaya çıkma tesislerinin
sahibi Üye Devletin yetkili mercilerine limana
tahmini varış zamanından en az üç iş günü önce
aşağıdaki bilgileri bildireceklerdir:
a) geminin kimliği;
b) varış noktası olan tahsis edilmiş limanın adı

ve ziyaret, karaya çıkma, aktarma veya
hizmetlere erişim amacı;

c) avlanma ruhsatı, ve yeri geldiğinde avlanma
operasyonlarını destekleme ya da su
ürünlerini aktarma ruhsatı;

d) avlanma seferinin tarihleri;
e) limana tahmini varış tarihi ve zamanı;
f) gemide bulundurulan her bir türün miktarı

veya, yeri geldiğinde, negatif bir rapor;
g) Topluluk sularında, üçüncü bir ülkenin yetki

veya egemenlik alanında ya da açık
denizlerde avın yapıldığı veya aktarımın
gerçekleştiği alan ya da alanlar;

h) karaya çıkarılacak veya aktarılacak her bir
türün miktarı.

Bölüm III uyarınca Topluluk topraklarında
karaya çıkarılacak ya da aktarılacak tüm ava
yönelik bir av sertifikası tasdik edilmişse üçüncü

ülke balıkçı gemilerinin kaptanları ya da
onların temsilcileri (a), (c), (d), (g) ve (h)
maddelerinde geçen bilgileri bildirmekten
muaf tutulurlar.

2. Üçüncü ülke balıkçı gemisinde su ürünleri
bulunuyorsa 1. fıkrada belirtilen bildirimin
yanında Bölüm III uyarınca tasdik edilmiş bir
av sertifikası da bulundurulacaktır. Av
belgelerinin veya av belgelerinin bir parçasını
oluşturan liman devleti kontrol formlarının
veya bölgesel balıkçılık yönetimi örgütlerince
kabul edilen liman devleti kontrolü planlarının
tanınmasına dair 14. madde hükümleri gerekli
değişikliklerin yapılması kaydıyla geçerli
olacaktır.
3. Komisyon, madde 54(2)’de atıfta bulunulan
prosedüre uygun olarak belirli üçüncü ülke
balıkçı gemisi kategorilerini 1. fıkrada ortaya
konan yükümlülükten kısıtlı ve yenilenebilir
bir süre için muaf tutabilir, ya da diğer hususlar
yanında su ürünü türü, avlanma sahalarıyla
karaya çıkma noktaları ve söz konusu
gemilerin kayıtlı ya da listelenmiş olduğu
limanların arasındaki mesafeyi göz önünde
bulundurarak başka bir bildirim süresine imkân
tanıyabilir.
4. İşbu madde Topluluk ve üçüncü ülkeler
arasında yapılan balıkçılık anlaşmalarında
getirilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla
uygulanır.

Madde 7
İzin verme
1. Madde 37, husus 5 saklı kalmak kaydıyla
bir üçüncü ülke balıkçı gemisinin limana
erişimine yalnızca madde 6(1)’de belirtilen
bilgilerin tam olması ve üçüncü ülke gemisinin
su ürünleri taşıması halinde bu bilgilere Madde
6(2)’de bahsi geçen av sertifikasının eşlik
etmesi durumunda izin verilecektir.
2. Limanda karaya çıkma ya da aktarma
işlemlerini başlatma izni 1. fıkrada belirtildiği
üzere ibraz edilen bilgilerin tamlığının kontrolü
ve, yerine göre, Kısım 2 uyarınca
gerçekleştirilen bir denetime tabidir.
3. İşbu maddenin 1. ve 2. fıkralarından
derogasyon yoluyla limanın sahibi Üye Devlet
madde 6(1)’de belirtilen bilgilerin tam
olmadığı veya kontrol veya teyit sürecinin
halen devam ettiği durumlarda liman erişimine
ya da kısmi veya tam bir karaya çıkmaya izin
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verebilir, ancak bu tür durumlarda su ürünleri
yetkili mercilerin kontrolü altında depoda
tutulurlar. Su ürünleri ancak madde 6(1)’de
belirtilen bilgilerin alınması veya kontrol veya
teyit sürecinin tamamlanması halinde satılmak,
devralınmak veya nakledilmek üzere serbest
bırakılabilir. Eğer söz konusu süreç karaya çıkma
tarihinden itibaren 14 gün içerisinde
sonuçlandırılamazsa liman sahibi Üye Devlet su
ürünlerine ulusal kuralları uyarınca el koyup
bunları imha edebilir. Depolama masrafları
operatörler tarafından karşılanacaktır.

Madde 8
Karaya çıkma veya aktarma işlemlerinin
kaydı
1. Üçüncü ülke balıkçı gemileri kaptanları ya da
onların temsilcileri kullanmak istedikleri tahsis
edilmiş karaya çıkma limanı ya da aktarma
tesislerinin sahibi Üye Devletin yetkili
mercilerine, karaya çıkma veya aktarma
öncesinde mümkünse elektronik ortamda karaya
çıkarılacak ya da aktarılacak su ürünlerinin tür
bazında miktarını ve her bir avın tarihi ve yerini
bildireceklerdir. Kaptanlar ve onların temsilcileri
bu tür beyanların doğruluğundan sorumlu
tutulurlar
2. Üye Devletler 1. fıkrada belirtilen beyanların
asıllarını ya da elektronik ortamda verilmişlerse
basılı bir nüshalarını ulusal kurallarına göre üç yıl
ya da daha uzun bir süre boyunca saklayacaktır.
3. Karaya çıkma ve aktarma beyanı prosedür ve
formları madde 54(2)’de atıfta bulunulan
prosedüre göre tespit edilirler.
4. Üye Devletler Komisyona bilgisayar
ortamında takvim yılının her çeyreğinin ilk ayı
sona ermeden önce geride kalan çeyrekte kendi
limanlarında üçüncü ülke balıkçı gemilerince
karaya çıkarılan ve/veya aktarılan miktarlar
hakkında bilgi verecektir.

KISIM 2
Liman denetimleri

Madde 9
Genel ilkeler
1. Üye Devletler, bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütlerince kabul edilen daha yüksek eşikler
saklı kalmak kaydıyla, tahsis edilmiş
limanlarında her yıl üçüncü ülke balıkçı
gemilerince gerçekleştirilen karaya çıkma veya
aktarma operasyonlarının en az %5’inde madde
54(2)’de atıfta bulunulan prosedürde belirlenen

kıstaslar uyarınca ve risk yönetimi esasında
denetimler gerçekleştireceklerdir.
2. Aşağıdaki balıkçı gemileri her durumda
denetlenecektir:
(a) Madde 48’e göre gözlemlenmiş balıkçı

gemileri;
(b) Bölüm IV uyarınca Topluluk alarm sistemi

kapsamında yapılan bir bildirim
çerçevesinde rapor edilen balıkçı gemileri;

(c) Komisyonca Madde 25 uyarınca IUU
avlanma ile iştigal ettiği addedilir diye
tanımlanan balıkçı gemileri;

(d) bir bölgesel balıkçılık yönetimi örgütünce
kabul edilip Madde 30 uyarınca Üye
Devletlere bildirilen bir IUU gemileri
listesinde yer alan balıkçı gemileri.

Madde 10
Denetim işlemleri
1. Denetimlerden sorumlu yetkililer
(yetkililer) balıkçı gemisinin tüm ilgili alan,
güverte ve odalarını, işlenmiş ya da işlenmemiş
avları, ağları ve diğer takımları, ekipmanı ve
ilgili kanun, yönetmelik veya uluslararası
yönetim ve koruma tedbirlerine uyumun
doğrulanması için gerekli gördükleri her türlü
belgeyi inceleyebilmelidirler. Yetkililer ayrıca
denetim konusu mevzu hakkında bilgi sahibi
olduğu düşünülen kişilere sorular sorabilirler.
2. Denetimler tüm karaya çıkma veya aktarma
operasyonlarının izlenmesini içerecek ve
karaya çıkma için önceden bildirimde
kaydedilen tür bazında av miktarları ve karaya
çıkarılan veya aktarılan tür bazında av
miktarlarının karşılıklı bir kontrolünü ihtiva
edecektir.
3. Yetkililer denetim raporlarını ilgili gördüğü
her türlü bilgiyi ekleme ya da eklenmesine
sebep olma hakkı bulunan gemi kaptanının
yanında imzalayacaklardır. Yetkililer seyir
defterinde bir denetimin yapıldığını
belirteceklerdir.
4. Denetim raporunun bir nüshası bunu
geminin sahibine iletebilecek olan balıkçı
gemisinin kaptanına verilecektir.
5. Kaptan balıkçı gemisinin denetimlerinde
işbirliğinde bulunup yardımcı olacak ve
yetkililere görevlerinin ifasında engel
olmayacak, tehditlerde bulunmayacak ve
müdahale etmeyecektir.
6.



29.10.2008 EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 286/11

11

Madde 11
İhlal tespiti durumunda işlem
1. Denetim sırasında toplanan bilgiler yetkililere
balıkçı gemisinin Madde 3’te ortaya konan
kriterler uyarınca IUU avlanma ile iştigal ettiği
kanaatini destekler deliller sağlıyorsa, yetkili:
(a) şüphelenilen ihlali denetim raporuna

işleyecek;
(b) söz konusu şüphelenilen ihlale ilişkin

delillerin güvenceye alınması için gerekli tüm
tedbirleri alacak;

(c) denetim raporunu derhal yetkili mercie
iletecektir.

2. Denetim sonuçlarının bir üçüncü ülke balıkçı
gemisinin Madde 3’te ortaya konan kriterler
uyarınca IUU avlanma ile iştigal ettiği yönünde
deliller sunması halinde liman sahibi Üye
Devletin yetkili mercii söz konusu gemilerin
avlarını karaya çıkarmasına ya da aktarmasına
izin vermeyecektir.
3. Denetleyen Üye Devlet 2. fıkra uyarınca
alınan karaya çıkma veya aktarma işlemlerine
izin vermeme kararını derhal denetim raporunun
bir nüshası eşliğinde, bunu hemen denetlenen
balıkçı gemisinin bayrak Devletinin yetkili
merciine, bir kopyasını da denetlenen geminin
aktarma işlemleri gerçekleştirdiği verici
gemilerin bayrak Devleti ya da devletlerine
iletecek olan Komisyona ya da onun tarafından
belirlenmiş bir kuruma bildirecektir. Yerine göre,
bildirimin bir nüshası, yetki alanında söz konusu
avın gerçekleştiği bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütünün Yönetici Sekreterine de iletilecektir.
4. Şüphelenilen ihlalin açık denizlerde meydana
gelmesi halinde liman sahibi Üye Devlet bayrak
Devleti ile konuyla ilgili bir soruşturmanın
yürütülmesinde işbirliği yapacak ve gerektiğinde
uluslararası hukuk uyarınca bayrak Devletinin
açıkça yetkisini devretmeye rıza göstermesi
kaydıyla, söz konusu liman sahibi Üye Devlet
mevzuatında belirtilen müeyyideleri
uygulayacaktır. Ayrıca şüphelenilen ihlalin
üçüncü bir ülkenin sularında gerçekleşmesi
halinde liman sahibi Üye Devlet ayrıca konuyla
ilgili bir soruşturmanın yürütülmesinde kıyı
devleti ile işbirliği yapacak ve gerektiğinde
uluslararası hukuk uyarınca kıyı devletinin açıkça
yetkisini devretmeye rıza göstermesi kaydıyla,
söz konusu liman sahibi Üye Devlet mevzuatında
belirtilen müeyyideleri uygulayacaktır.

BÖLÜM III
SU ÜRÜNLERİNİ İTHALATI VE
İHRACATINA YÖNELİK AV

SERTİFİKASYON PLANI

Madde 12
Av sertifikaları
1. IUU avlanma ile elde edilen balıkçılık
ürünlerinin Topluluğa ithali yasaktır.
2. 1. fıkrada ortaya konan yasağın etkinliğini
sağlamak üzere su ürünleri Topluluğa yalnızca
işbu Yönetmeliğe uygun bir av sertifikası
eşliğinde ithal edilebilirler.
3. 2. fıkrada atıfta bulunulan av sertifikası su
ürünlerinin elde edildiği avları yakalayan
balıkçı gemisi veya gemilerinin bayrak
Devletince tasdik edilecektir. Sertifika söz
konusu avların ilgili kanun, yönetmelik ve
uluslararası koruma ve yönetim tedbirlerine
uygun biçimde yapıldığını belgelendirmekte
kullanılır.
4. Av sertifikası Ek II’de gösterilen örnekte
belirtilen tüm bilgileri içerecek ve bayrak
Devletinin bilgilerin doğruluğuna şahadet
etmek için gerekli yetkilere haiz bir kamu
merciince tasdik edilecektir. Bayrak
devletleriyle uzlaşı içinde ve madde 20(4)’de
çizilen işbirliği çerçevesinde av sertifikası
elektronik ortamda oluşturulabilir, tasdik
edilebilir veya ibraz edilebilir, ya da yerine
mercilerce aynı kontrol düzeyini sağlayan
elektronik izlenebilirlik sistemleri konulabilir.
5. Ek I’deki av sertifikası uygulaması kapsamı
dışında bırakılan ürünler listesi her yıl Bölüm
II, III, IV, V, X ve XII kapsamında toplanan
bilgilerin sonucu temelinde gözden geçirilebilir
ve Madde 54(2)’de atıfta bulunulan prosedür
uyarınca değiştirilebilir.

Madde 13
Bir bölgesel balıkçılık yönetimi örgütü
çerçevesinde üzerinde anlaşılan ve
yürürlükte bulunan av dokümantasyon
planları
1. İşbu yönetmelikte ortaya konan şartlarla
uyumlu olduğu tanınan bir bölgesel balıkçılık
yönetimi örgütünce kabul edilen av
dokümantasyon planlarına uygun biçimde
tasdik edilen av belgeleri ve ilgili her türlü
belge söz konusu av dokümantasyon
planlarının uygulandığı türlerden su ürünlerine
yönelik olarak av sertifikası olarak kabul
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edilecek ve madde 16 ve 17 ile Madde 18’de
ithalatın reddine ilişkin olarak ortaya konan
hükümler uyarınca ithalatta Üye Devlette geçerli
kontrol ve teyit koşullarına tabi tutulacaktır. Bu
tür av dokümantasyon planlarının listesi Madde
54(2)’de atıfta bulunulan işleme göre tespit
edilecektir.
2. 1. fıkra bu tür av dokümantasyon planlarının
Topluluk hukukunda tatbik edildiği yürürlükteki
belirli yönetmelikler saklı kalmak kaydıyla
uygulanır.

Madde 14
Su ürünlerinin dolaylı ithalatı
1. Tek bir sevkiyat teşkil eden ve bayrak Devleti
dışında üçüncü bir ülkeden aynı formda
Topluluğa nakledilen su ürünlerini ithal etmek
için ithalatçı ithalatın yapıldığı Üye Devletlerin
mercilerine aşağıdakileri ibraz eder:

(a) bayrak Devleti tarafından tasdik edilen av
sertifikası/sertifikaları; ve

(b) su ürünlerinin boşaltma, yeniden yükleme ya
da bunları iyi ve gerçek halinde muhafaza
etmeye yönelik olarak tasarlanmış her türlü
işlem dışında bir işlem görmediği, ve üçüncü
ülkede yetkili mercilerin gözetimi altında
kaldığına dair belgelendirilmiş kanıtlar.
Belgelendirilmiş kanıtlar aşağıdaki yollarla
sağlanır:
(i) yerine göre, bayrak Devleti topraklarından

üçüncü ülke toprakları üzerinden geçişi
kapsamak üzere düzenlenmiş tek nakliye
belgesi; veya

(ii) üçüncü ülke yetkili mercilerince verilmiş
ve;
 su ürünlerinin tam bir tarifini,

ürünlerin boşaltma ve yeniden
yükleme tarihlerini, ve yerine göre
gemilerin adlarını ya da kullanılan
diğer nakil araçları belirten, ve

 su ürünlerinin söz konusu üçüncü
ülkede hangi şartlar altında kaldığını
belirten bir belge.

Söz konusu türlerin Madde 13 kapsamında
tanınan bir bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütü av dokümantasyon planına tabi olduğu
hallerde, yukarıda atıfta bulunulan belgeler
üçüncü ülkenin bildirim koşullarını gereğince
yerine getirmesi kaydıyla söz konusu av
dokümantasyon planının yeniden ihraç
sertifikaları ile değiştirilebilir.

2. Tek bir sevkiyat teşkil eden ve bayrak
Devleti dışında üçüncü bir ülkede işlenmiş su
ürünlerini ithal etmek için ithalatçı ithalatın
yapıldığı Üye Devletlin mercilerine söz konusu
üçüncü ülkedeki işleme tesisince yapılmış ve
ülkenin yetkili mercilerince Ek IV’deki form
uyarınca onaylanmış;
(a) işlenmemiş ve işlenmiş ürünlerin tam

tarifleri ve miktarlarını belirten,
(b) işlenmiş ürünlerin söz konusu üçüncü

ülkede bayrak Devletince tasdik edilmiş av
sertifikası/sertifikalarının eşlik ettiği
avlardan işlendiği, ve

(c) beraberinde;
(i) ilgili avların tümünün tek bir sevkiyatta

ihraç edilen su ürünlerinin işlenmesinde
kullanıldığı hallerde av
sertifikası/sertifikalarının aslı, veya

(ii) ilgili avların bir kısmının tek bir
sevkiyatta ihraç edilen su ürünlerinin
işlenmesinde kullanıldığı hallerde av
sertifikası/sertifikalarının aslının bir
kopyası bulunan bir beyanı ibraz eder.

Söz konusu türlerin Madde 13 kapsamında
tanınan bir bölgesel balıkçılık yönetimi örgütü
av dokümantasyon planına tabi olduğu
hallerde, beyan işlemenin yapıldığı üçüncü
ülkenin bildirim koşullarını gereğince yerine
getirmesi kaydıyla söz konusu av
dokümantasyon planının yeniden ihraç
sertifikaları ile değiştirilebilir.
3. İşbu maddenin (1)(b) ve (2) fıkralarında
belirtilen belgeler ve beyan madde 20(4)
kapsamında ortaya konan işbirliği çerçevesinde
elektronik ortamda iletilebilir.

Madde 15
Bir Üye Devletin bayrağı taşıyan balıkçı
gemilerince yakalanan avların ihracatı
1. Bir Üye Devletin bayrağını taşıyan balıkçı
gemilerince yakalanan avların ihracatı madde
20(4) kapsamında ortaya konan işbirliği
çerçevesinde gerekli ise bayrak sahibi Üye
Devletin madde 12(4) uyarınca kurulu yetkili
mercilerince bir av sertifikasının tasdikine
tabidir.
2. Bayrak sahibi Üye Devlet Komisyona 1.
fıkrada atıfta bulunulan av sertifikalarının
tasdikine yönelik yetkili mercilerini
bildirecektir.
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Madde 16
Av sertifikalarının ibraz edilmesi ve kontrolü
1. Tasdik edilmiş av sertifikaları ithalatçı
tarafından ürünün ithal edilmesi amaçlanan Üye
Devletin yetkili mercilerine Topluluk
topraklarına giriş noktasına tahmini ulaşma
zamanından en az üç iş günü önce ibraz
edilecektir. Üç işgünü mühleti su ürününün
türüne, Topluluk topraklarına giriş noktasına
mesafeye, veya kullanılan taşıma araçlarına göre
değiştirilebilir. Söz konusu yetkili merciler risk
yönetimi esasında av sertifikasını madde 20 ve 22
uyarınca bayrak Devletinden alınan bildirimdeki
bilgiler ışığında kontrol edeceklerdir.
2. 1. fıkradan derogasyon yoluyla, onaylı
iktisadi operatör statüsü tevdi edilmiş ithalatçılar
Üye Devletin yetkili mercilerine 1. fıkrada atıfta
bulunulan mühlet zarfında ürünlerin varışını
bildirebilir ve işbu maddenin 1. fıkrası uyarınca
kontroller ve madde 17 uyarınca doğrulamalar
amacıyla mercilere sunulan tasdik edilmiş av
sertifikası ile madde 14’te atıfta bulunulan ilgili
belgeleri saklayabilirler.
3. Bir Üye Devletin yetkili mercilerince onaylı
iktisadi operatör statüsü verilmesine ilişkin
kriterler arasında aşağıdakiler yer alır:
(a) ithalatçının söz konusu Üye Devlet

topraklarında kurulu olması;
(b) 2. fıkrada atıfta bulunulan prosedürün

uygulanmasını haklı kılacak sayı ve hacimde
ithalat operasyonları;

(c) koruma ve yönetim tedbirlerinin gerekliliklerine
itaat konusunda uygun bir sicil;

(d) işbu Yönetmelik kapsamında
gerçekleştirilecek uygun kontrol ve
doğrulamaları mümkün kılan tatminkâr bir
ticari ve, yerine göre, ulaşım ve işleme
kayıtları yönetim sistemi;

(e) söz konusu kontrol ve doğrulamaların
gerçekleştirilmesine ilişkin tesislerin mevcudiyeti;

(f) yerine göre, yürütülen faaliyetlerle doğrudan
ilişkili pratik yetkinlik standartları veya
profesyonel ehliyet; ve

(g) yerine göre, ispatlanmış mali ödeme gücü.
Üye Devletler onaylı iktisadi operatörlerin ad

ve adreslerini söz konusu statünün tevdiinden
sonra mümkün olan en kısa zamanda Komisyona
bildirirler. Komisyon bu bilgileri Üye Devletlere
elektronik ortamda verir.
Onaylı iktisadi operatör statüsüne ilişkin kurallar
madde 54(2)’de atıfta bulunulan prosedür
uyarınca tespit edilebilir.

Madde 17
Doğrulamalar
1. Üye Devletlerin yetkili mercileri işbu
Yönetmeliğin hükümlerinin düzgün şekilde
uygulandığını temin etmek üzere gerekli
gördükleri tüm doğrulamaları
gerçekleştirebilirler.
2. Doğrulamalar, Bölüm II kapsamında
balıkçı gemilerinin limanda denetimine ek
olarak, özellikle, ürünlerin incelenmesi, beyan
verilerinin ve belgelerin mevcudiyet ve
mevsukiyetinin teyidi, operatörlerin hesapları
ile diğer kayıtların incelenmesi, konteynırlar ve
ürünlerin depolanma yerleri dâhil olmak üzere
taşıma araçlarının denetimi ve resmi
araştırmalar ve benzeri faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinden oluşur.
3. Doğrulamalar ulusal ya da Topluluk
düzeyinde risk yönetimi kapsamında
geliştirilen kriterler esasında tespit edilen riske
yönelik olarak odaklanır. Üye Devletler
Komisyona ulusal kriterlerini 29 Ekim 2008
tarihinden itibaren 30 iş günü içinde bildirecek
ve bu bilgiyi güncelleyeceklerdir. Topluluk
ölçütleri madde 54(2)’de atıfta bulunulan işlem
uyarınca belirlenir.
4. Her halükarda, şu hallerde doğrulamalar
gerçekleştirilecektir:
(a) Üye Devletin doğrulayan merciinin av

sertifikasının kendisinin, tasdik mührünün
ya da bayrak Devletin ilgili merciinin
imzasının mevsukiyetini sorgulamak için
gerekçesi vardır; veya

(b) Üye Devletin doğrulayan mercii balıkçı
gemisinin ilgili kanun, yönetmelik veya
koruma ve yönetim tedbirlerine uyumunu
ya da işbu yönetmeliğin diğer gereklerini
yerine getirmesini sorgulayan bilgilere
haizdir; veya

(c) balıkçı gemileri, balıkçılık şirketleri veya
diğer her türlü operatörün bölgesel bir
balıkçılık yönetimi örgütüne söz konusu
örgütün yasadışı, rapor edilmeyen ve
kontrolsüz avlanma gerçekleştirdiği
addedilen gemilerin listelerini oluşturmak
üzere kabul ettiği bir enstrümanın kuralları
kapsamında rapor edilen balıkçı gemileri de
dâhil olmak üzere IUU avlanma zannıyla
ilişkili olduğu bildirilmiştir; veya

(d) bayrak Devletleri veya yeniden ihraç
ülkeleri bölgesel bir balıkçılık yönetimi
örgütüne söz konusu örgütün bayrak
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Devletleriyle ilişkili ticaret tedbirlerini
uygulamaya yönelik olarak kabul ettiği bir
enstrümanın kuralları kapsamında rapor
edilmiştir; veya

(e) madde 23(1) uyarınca bir alarm bildirimi
yayınlanmıştır.

5. Üye Devletler 3. ve 4. fıkralarda atıfta
bulunulan doğrulamalara ek olarak rasgele
doğrulamalar gerçekleştirme kararı alabilirler.
6. Bir doğrulama amacıyla bir Üye Devletin
yetkili mercileri bayrak Devletinin ya da madde
14’te atıfta bulunulduğu şekliyle bayrak Devleti
dışında bir üçüncü ülkenin yetkili mercilerinin
yardımını talep edebilirler, ki bu halde:
(a) yardım talebi söz konusu Üye Devletin yetkili

mercilerinin sertifikanın ve içerdiği
beyanların geçerliliği ve/veya ürünlerin
koruma ve yönetim tedbirlerine uyumu
konularında neden sağlam zemini olan
şüpheleri bulunduğunu belirtmelidir. Av
sertifikasının ve sertifikadaki bilgilerin doğru
olmadığı izlenimini veren her türlü bilgi ya da
belgelerin bir nüshası yardım talebini
destekler mahiyette iletilir. Talep vakit
geçirmeksizin bayrak Devletinin veya madde
14’te atıfta bulunulduğu şekliyle bayrak
Devleti dışında bir üçüncü ülkenin yetkili
mercilerine gönderilir;

(b) doğrulama prosedürü doğrulama talebi
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
tamamlanır. İlgili bayrak Devletinin yetkili
mercilerinin bu mühlete uyamamaları
durumunda Üye Devletteki doğrulama
mercileri bayrak Devletinin veya madde 14’te
atıfta bulunulduğu şekliyle bayrak Devleti
dışında bir üçüncü ülkenin talebi üzerine
cevaben ek bir 15 günü aşmamak kaydıyla
mühleti uzatabilirler.

7. (1) ila (6). Fıkralarda atıfta bulunulan
doğrulama prosedürlerinin sonuçları beklenirken
ürünlerin pazara verilmesi askıya alınır. Saklama
masrafları operatörce üstlenilir.
8. Üye Devletler Komisyona av sertifikalarının
madde 16 ve işbu maddenin (1) ila (6). Fıkraları
uyarınca kontrolü ve doğrulanmasına yönelik
yetkili mercilerini bildirirler.

Madde 18
İthalatın reddi
1. Üye Devletlerin yetkili mercileri, yerine göre,
aşağıdaki hususların ayırdına varmaları halinde
ek bir delil talep etmeksizin veya bayrak

Devletine yardım talebi göndermeksizin su
ürünlerinin topluluğa ithalini reddedebilirler:
(a) ithalatçı ilgili ürünler için bir av sertifikası

ibraz edememiş ya da madde 16(1) veya (2)
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirememiştir;

(b) ithali öngörülen ürünler av sertifikasında
bahsi geçenlerle aynı değildir;

(c) av sertifikası madde 12(3)’de atıfta
bulunulan bayrak Devletinin kamu
merciince tasdik edilmemiştir;

(d) av sertifikası gerekli tüm bilgileri
belirtmemektedir;

(e) ithalatçı su ürünlerinin madde 14(1) veya
(2) şartlarına uygunluğunu ispat edebilecek
bir durumda değildir;

(f) av sertifikasında kaynak gemi olarak
görünen bir balıkçı gemisi Topluluk IUU
gemileri listesinde ya da madde 30’da atıfta
bulunulan IUU gemileri listelerinde yer
almaktadır;

(g) av sertifikası madde 31 uyarınca işbirliği
yapmayan bir devlet olarak belirlenmiş bir
bayrak Devletinin mercilerince tasdik
edilmiştir.

2. Üye Devletlerin yetkili mercileri, yerine
göre, aşağıdaki hallerde madde 17(6)’ya göre
bir yardım talebini takiben her türlü su
ürününün Topluluğa ithalini reddedebilir:
(a) ihracatçının bir av sertifikasının tasdikini

talep etme hakkı bulunmadığı yönünde bir
yanıt almışlardır; veya

(b) ürünlerin koruma ve yönetim tedbirleri ile
uyumlu olmadığı, veya işbu bölümdeki
diğer şartların yerine getirilmediği yönünde
bir yanıt almışlardır; veya

(c) belirtilmiş mühlet zarfında bir yanıt
almamışlardır; veya

(d) talepte sorulan sorulara yeterli cevaplar
vermeyen bir yanıt almışlardır.

3. Su ürünlerinin ithalinin 1 veya 2. fıkralar
uyarınca reddedilmesi durumunda Üye
Devletler ulusal hukuk uyarınca söz konusu su
ürünlerine el koyabilir, imha edebilir, elden
çıkarabilir ya da satabilir. Satıştan elde
edilecek kâr hayır işleri için kullanılabilir.
4. Her kişi kendisiyle ilgili olarak yetkili
mercilerce 1, 2 veya 3. fıkralar uyarınca alınan
kararları temyiz etme hakkına sahiptir. Temyiz
hakkı ilgili Üye Devlette yürürlükte olan
hükümlere göre kullanılır.
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5. Üye Devletlerin yetkili mercileri bayrak
Devletine ve, yerine göre, madde 14’te atıfta
bulunulduğu şekliyle bayrak Devleti dışında bir
üçüncü ülkeye ithalatın reddini bildirir.
Bildirimin bir nüshası Komisyona gönderilir.

Madde 19
Transit ve aktarma
1. Topluluk topraklarına giriş noktasında su
ürünlerinin bir transit prosedürü çerçevesine
alınmaları ve başka bir gümrük prosedürüne
sokulacakları Üye Devlete nakledilmeleri halinde
madde 17 ve 18 hükümleri o Üye Devlette
uygulanır.
2. Topluluk topraklarına giriş noktasında su
ürünlerinin bir transit prosedürü çerçevesine
alınmaları ve başka bir gümrük prosedürüne
sokulacakları aynı Üye Devlette başka bir
noktaya nakledilmeleri halinde söz konusu Üye
Devlet madde 16, 17 ve 18 hükümlerini giriş
noktasında ya da varış noktasında uygulayabilir.
Üye Devletler, mümkün olan en kısa sürede
Komisyona işbu fıkranın tatbikine yönelik olarak
kabul edilen tedbirleri bildirir ve söz konusu
bilgileri güncellerler. Komisyon söz konusu
bildirimleri web sitesinde yayınlar.
3. Topluluk topraklarına giriş noktasında su
ürünlerinin aktarıma tabi tutulduğu ve başka bir
Üye Devlete deniz yoluyla nakledildiği hallerde
madde 17 ve 18 hükümleri o Üye Devlet
tarafından uygulanır.
4. Aktarımın yapıldığı Üye Devletler varış
noktasındaki Üye Devletlere nakliye
belgelerinden alınan su ürünlerinin tabiatı,
ağırlıkları, yükleme limanı ve üçüncü ülkedeki
nakliyeci, nakil gemilerinin ve aktarım ve varış
limanlarının adları hakkındaki bilgileri bu bilgiler
alındıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda
ve varış limanına beklenen varış tarihinden önce
bildirirler.

Madde 20
Bayrak devleti bildirimleri ve üçüncü ülkelerle
işbirliği
1. Belirli bir bayrak Devletince tasdik edilmiş av
sertifikalarının işbu yönetmelik kapsamında
kabulü Komisyonun bayrak Devletinden
aşağıdaki hususları tevsik eden bir bildirim
alması kaydına tabidir:
(a) balıkçı gemilerinin uyması gereken kanun,

yönetmelik ve koruma ve yönetim
tedbirlerinin uygulanması, kontrolü ve

icrasına yönelik ulusal düzenlemeler
yürürlüktedir;

(b) kamu mercileri av sertifikalarında bulunan
bilgilerin doğruluğuna şahadete ve Üye
Devletlerden talep üzerine söz konusu
sertifikaların doğrulamalarını
gerçekleştirmeye yetkilidir. Bildirim ayrıca
söz konusu mercilerin tespitine yönelik
gerekli bilgileri de içerecektir.

2. 1. fıkrada ortaya konan bildirimde
verilecek bilgiler Ek III’te belirtilmektedir.
3. Komisyon bayrak Devletini 1. fıkra
uyarınca gönderilen bildirimin alındığı
hakkında bilgilendirir. Eğer 1. fıkrada bahsi
geçen tüm unsurlar bayrak Devletince
verilmemişse Komisyon bayrak Devletine
hangi unsurların eksik olduğunu belirtir ve yeni
bir bildirim yapılmasını talep eder.
4. Komisyon, yerine göre, üçüncü ülkelerle
işbu Yönetmeliğin av sertifikalarıyla ilgili
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin alanlarda
av sertifikalarının ve, yerine göre, madde 14(1)
ve 14(2)’de atıfta bulunulan belgelerin
oluşturulması, tasdiki ve ibrazında elektronik
araçların kullanımı dahil olmak üzere idari
işbirliği yapar.
Söz konusu işbirliği:
(a) Topluluğa ithal edilen su ürünlerinin ilgili

kanun, yönetmelik veya koruma ve
yönetim tedbirlerine uygun biçimde
gerçekleştirilen avlar kaynaklı olduğunu
temin etmeyi;

(b) balıkçı gemilerinin limanlara erişimi, su
ürünlerinin ithali ve Bölüm II ile işbu
Bölümde tesis edilen av sertifikalarının
doğrulanması şartlarıyla ilişkili
formalitelerin bayrak Devletlerince yerine
getirilmesini kolaylaştırmayı;

(c) Komisyon ya da belirlediği bir kuruluşça
işbirliği düzenlemesinin etkin
uygulanmasını doğrulamaya yönelik
yerinde incelemelerin gerçekleştirilmesini
sağlamayı;

(d) işbirliği düzenlemesinin uygulanmasına
destek olmak üzere iki taraf arasında bir
bilgi alışverişi çerçevesinin kurulmasını
sağlamayı amaçlar.

5. 4. fıkrada ortaya konan işbirliği işbu
Bölümün herhangi bir devletin bayrağını
taşıyan balıkçı gemilerince yakalanan avlar
kaynaklı ithalata uygulanması konusunda bir
ön şart olarak yorumlanamaz.
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Madde 21
Yeniden ihraç
1. İşbu bölüme uygun olarak bir av sertifikası
kapsamında ithal edilen ürünlerin yeniden
ihracına yeniden ihracın vuku bulacağı Üye
Devletin yetkili mercilerince av sertifikasının
‘yeniden ihraç’ kısmının ya da yeniden ihraç
edilecek su ürünlerinin ithal edilen ürünlerin bir
kısmı olması halinde bunun bir nüshasının tasdiki
yoluyla izin verilir.
2. Madde 16(2)’de tanımlanan prosedür gerekli
değişikliklerle su ürünlerinin bir onaylı iktisadi
operatör tarafından yeniden ihraç edileceği
hallerde uygulanır.
3. Üye Devletler madde 15’de tanımlanan
prosedür uyarınca av sertifikalarının ‘yeniden
ihraç’ kısmının tasdiki ve doğrulanmasına
yönelik yetkili mercilerini Komisyona bildirirler.

Madde 22
Kayıt tutulması ve yayım
1. Komisyon Devletlerin ve işbu Bölüm
kapsamında bildirilen yetkili mercilerinin
aşağıdaki hususları içeren bir kaydını tutacaktır:
(a) Sırasıyla madde 15, 16, 17 ve 21 uyarınca av

sertifikalarını ve yeniden ihraç sertifikalarını
tasdik, kontrol ve doğrulamaya yönelik yetkili
mercilerini bildirmiş Üye Devletler;

(b) Madde 20(1) uyarınca bildirimlerin alındığı
ve madde 20(4) uyarınca üçüncü ülkelerle
işbirliği tesis edilenlerin belirtildiği bayrak
Devletleri.

2. Komisyon 1. fıkrada atıfta bulunulan
Devletlerin ve yetkili mercilerinin listesini web
sitesinde ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde
yayınlar ve bu bilgileri düzenli olarak günceller.
Komisyon av sertifikalarının tasdiki ve
doğrulanmasından sorumlu bayrak Devleti
mercilerinin bilgilerini Üye Devletlerin av
sertifikalarının tasdik ve doğrulanmasından
sorumlu mercilerine elektronik ortamda sağlar.
3. Komisyon web sitesinde ve Avrupa Birliği
Resmi Gazetesinde madde 13 uyarınca tanınan av
dokümantasyon planlarının listesini yayınlar ve
bunu düzenli olarak günceller.
4. Üye Devletler ithalat için ibraz edilen av
sertifikalarının asıllarını, ihracat için tasdik edilen
av sertifikalarını ve av sertifikalarının tasdik
edilmiş yeniden ihraç kısımlarını ulusal kurallar

uyarınca üç yıl ya da daha uzun bir süre
boyunca saklarlar.
5. Onaylı iktisadi operatörler 4. fıkrada atıfta
bulunulan belgelerin asıllarını ulusal kurallar
uyarınca üç yıl ya da daha uzun bir süre
boyunca saklarlar.

BÖLÜM IV
TOPLULUK ALARM SİSTEMİ

Madde 23
Alarmların verilmesi
1. Bölüm II, III, V, VI, VII, VIII, X ve XI
uyarınca elde edilen bilgilerin belirli üçüncü
ülkelerin balıkçı gemileri veya su ürünlerinin
üçüncü ülkelerce madde 20(4)’te atıfta
bulunulan idari işbirliği kapsamında iletilen
ilgili kanun ve yönetmelikler dâhil olmak üzere
ilgili kanun veya yönetmeliklere veya
uluslararası koruma ve yönetim tedbirlerine
uygunluğu hakkında sağlam zemini bulunan
şüpheler doğurduğu hallerde operatörleri
uyarmak ve Üye Devletlerin ilgili üçüncü
ülkelerle ilgili olarak işbu bölüme göre
münasip tedbirleri almasını sağlamak için
Komisyon web sitesinde ve Avrupa Birliğinin
Resmi Gazetesinde bir alarm bildirimi yayınlar.
2. Komisyon 1. fıkrada atıfta bulunulan
bilgileri gecikmeksizin Üye Devletlerin
mercilerine ve ilgili bayrak Devletine ve,
yerine göre, madde 14’te atıfta bulunulduğu
şekliyle bayrak Devleti dışında bir üçüncü
ülkeye iletir.

Madde 24
Alarm verilmesini takip eden eylemler
1. Madde 23(2) uyarınca iletilen bilgilerin
alınması üzerine Üye Devletler, yerine göre ve
risk yönetimi uyarınca:
(a) alarm bildirimi kapsamında kalan devam

eden ithal edilecek su ürünleri
sevkiyatlarını belirler ve av sertifikasının
ve yerine göre, madde 14’te atıfta
bulunulan belgelerin madde 17’de ortaya
konan hükümler uyarınca bir doğrulamasını
gerçekleştirirler;

(b) alarm bildirimi kapsamında olan ithal
edilecek su ürünlerinin gelecekteki
sevkiyatlarının av sertifikasının ve yerine
göre madde 14’te atıfta bulunulan
belgelerin madde 17’de ortaya konan
hükümler uyarınca doğrulanmasına
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sunulmasını temin etmeye yönelik tedbirler
alırlar;

(c) alarm bildirimi kapsamında olan su
ürünlerinin önceki sevkiyatlarını tespit eder
ve daha önceden ibraz edilen av
sertifikalarının doğrulanması da dâhil olmak
üzere uygun doğrulamaları gerçekleştirirler;

(d) uluslararası hukuk kuralları uyarınca alarm
bildirimi kapsamında kalan balıkçı gemilerini
denizde, limanlarda ve diğer her türlü karaya
çıkma noktasında gerekli araştırma,
soruşturma ve denetime tabi tutarlar.

2. Üye Devletler mümkün olan en kısa zamanda
doğrulamalarının ve doğrulama taleplerinin
sonuçları ile ilgili kanun, yönetmelik veya
uluslararası koruma ve yönetim tedbirlerine
uymama durumunun sabit olduğu hallerde
başvurulan eylemleri Komisyona bildirirler.
3. Komisyon 1. fıkra uyarınca gerçekleştirilen
doğrulamaların sonuçları ışığında alarm
bildirimini saik eden sağlam zeminli şüphenin
artık var olmadığına karar vermesi halinde vakit
geçirmeksizin:
(a) web sitesinde ve Avrupa Birliğinin Resmi

Gazetesinde önceki alarm bildirimini
yürürlükten kaldıran bir bildirim yayınlar;

(b) bayrak Devletine ve, yerine göre, madde
14’te atıfta bulunulduğu şekliyle bayrak
Devleti dışında bir üçüncü ülkeye yürürlükten
kaldırma hakkında bilgi verir; ve

(c) Üye Devletleri uygun kanallardan
bilgilendirir.

4. Komisyon 1. fıkra uyarınca gerçekleştirilen
doğrulamaların sonuçları ışığında alarm
bildirimini saik eden sağlam zeminli şüphenin
halen devam ettiğine karar vermesi halinde vakit
geçirmeksizin:
(a) web sitesinde ve Avrupa Birliğinin Resmi

Gazetesinde yeni bir yayımla alarm
bildirimini günceller;

(b) bayrak Devletine ve, yerine göre, madde
14’te atıfta bulunulduğu şekliyle bayrak
Devleti dışında bir üçüncü ülkeye bilgi verir;

(c) Üye Devletleri uygun kanallardan
bilgilendirir; ve

(d) yerine göre, konuyu koruma ve yönetim
tedbirleri ihlal edilmiş olabilecek bölgesel
balıkçılık yönetim örgütüne iletir.

5. Komisyon 1. fıkra uyarınca gerçekleştirilen
doğrulamaların sonuçları ışığında tespit edilen
bulguların ilgili kanun, yönetmelik veya

uluslararası koruma ve yönetim tedbirlerine
uymama hali teşkil edebileceği yönünde yeterli
delil bulunduğuna karar vermesi halinde vakit
geçirmeksizin:
(a) Elektronik ağ sitesinde ve Avrupa

Birliğinin Resmi Gazetesinde bu mahiyette
yeni alarm bildirimini yayınlar;

(b) bayrak Devletine bilgi verir ve Bölüm V ve
VI uyarınca uygun işlem ve diplomatik
teşebbüslere başlar;

(c) yerine göre, madde 14’te atıfta
bulunulduğu şekliyle bayrak Devleti
dışında bir üçüncü ülkeye bilgi verir;

(d) Üye Devletleri uygun kanallardan
bilgilendirir; ve

(e) yerine göre, konuyu koruma ve yönetim
tedbirleri ihlal edilmiş olabilecek bölgesel
balıkçılık yönetim örgütüne iletir.

BÖLÜM V
IUU AVLANMA İLE İŞTİGAL EDEN

BALIKÇI GEMİLERİNİN
BELİRLENMESİ

Madde 25
IUU avlanma iddiası
1. Komisyon ya da belirleyeceği bir kuruluş;
(a) Bölüm II, III, IV, VII, X ve XI kapsamında

IUU avlanma ile ilgili olarak elde edilen
tüm bilgileri; ve/veya

(b) gerektiğince;
(i) av verileri;
(ii) ulusal istatistikler ve diğer güvenilir

kaynaklardan elde edilen ticaret
bilgileri;

(iii)gemi sicilleri ve veritabanları;
(iv)bölgesel balıkçılık yönetimi örgütleri av

belgeleri veya istatistiksel belge
programları;

(v) madde 3’te atıfta bulunulduğu şekliyle
IUU avlanma ile iştigal ettiği addedilen
balıkçı gemilerinin ve gözlenmesi ve
diğer faaliyetlerine dair raporlar ile
bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütlerince kabul veya rapor edilen
IUU gemileri listeleri;

(vi)(EEC) 2847/93 sayılı Yönetmelik
hükümleri kapsamında madde 3’te
atıfta bulunulduğu şekliyle IUU
avlanma ile iştigal ettiği addedilen
balıkçı gemilerine dair raporlar

(vii) diğerleri yanında limanlar ve
avlanma sahalarında elde edilen başka
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her türlü ilgili bilgiler gibi diğer tüm ilgili
bilgileri derleyip analiz eder.

2. Üye Devletler, herhangi bir zamanda,
Komisyona Topluluk IUU gemileri listesinin
oluşturulmasıyla alakalı olabilecek her türlü ek
bilgiyi ibraz edebilirler. Komisyon ya da
atayacağı bir kuruluş bilgileri verilen tüm
delillerle birlikte Üye Devletlere ve ilgili bayrak
Devletlerine dağıtır.
3. Komisyon ya da atayacağı bir kuruluş IUU
avlanma ile ilişkili olduğu iddiasıyla rapor edilen
her bir balıkçı gemisine dair yeni bilgiler elde
edildikçe güncellenen bir dosya tutar.

Madde 26
IUU avlanma zannı
1. Komisyon madde 25’e göre IUU avlanma ile
iştigal etmekte olabileceklerinin farz edilmesine
yol açmak ve ilgili bayrak Devletiyle birlikte
resmi bir araştırmayı gerekli kılmak için
haklarında yeterli delil elde edilen balıkçı
gemilerini belirler.
2. Komisyon 1. fıkra uyarınca tespit edilen
balıkçı gemilerinin bağlı olduğu bayrak Devletini
kendi bayrağını taşıyan ilgili gemilerin iddia
edilen IUU avlanmasına yönelik resmi bir
araştırma talebiyle bilgilendirir. Bildirim;
(a) iddia olunan IUU avlanma konusunda

Komisyonca toplanan tüm bilgileri sağlar;
(b) bayrak Devletine iddia olunan IUU avlanmayı

soruşturmak ve söz konusu soruşturmanın
sonuçlarını vaktinde Komisyonla paylaşmak
için gerekli tüm tedbirleri almasına dair resmi
bir talepte bulunur;

(c) ilgili balıkçı gemisine ilişkin iddiaların
zemininin bulunduğunun ispatı halinde
bayrak Devletine derhal icrai eyleme gitmesi
ve Komisyonu alınan tedbirler hakkında
bilgilendirmesi için resmi bir talepte bulunur;

(d) bayrak Devletinden ilgili balıkçı gemisinin
sahibine ve, yerine göre, operatörüne
tasarlanan listeye alma eyleminin detaylı
nedenleri ve balıkçı gemisinin madde 37’de
ortaya konduğu şekliyle Topluluk IUU
listesinde yer almasının doğuracağı sonuçlar
hakkında bildirimde bulunmasını ister.
Bayrak devletinden ayrıca balıkçı gemisinin
sahipleri ve, yerine göre, operatörlerinin de
madde 27(2) uyarınca dinlenebilmesini
sağlamak üzere Komisyona bu kişilerle ilgili
bilgi vermesi istenir;

(e) bayrak Devletini Bölüm VI ve VII
hükümleri hakkında bilgilendirir.

3. Komisyon balıkçı gemileri 1. fıkraya göre
tespit edilmiş bulunan bayrak sahibi Üye
Devletlere bayraklarını taşıyan ilgili gemilerin
IUU avlanma iddiasına ilişkin resmi bir
araştırma talebini tebliğ eder. Tebliğ:
(a) iddia olunan IUU avlanma konusunda

Komisyonca toplanan tüm bilgileri sağlar;
(b) bayrak sahibi Üye Devlete (EEC) 2847/93

sayılı Yönetmelik uyarınca iddia olunan
IUU avlanmayı soruşturması veya, yerine
göre, bu konudaki soruşturmayı
gerçekleştirmeye yönelik olarak halihazırda
alınmış tüm tedbirleri bildirmesi ve söz
konusu soruşturmanın sonuçlarını vaktinde
Komisyonla paylaşması yönünde resmi bir
talep ihtiva eder;

(c) ilgili balıkçı gemisine ilişkin iddiaların
zemininin bulunduğunun ispatı halinde
bayrak sahibi Üye Devlete vaktinde icrai
eyleme gitmesi ve Komisyonu alınan
tedbirler hakkında bilgilendirmesi için
resmi bir talepte bulunur;

(d) bayrak sahibi Üye Devletten ilgili balıkçı
gemisinin sahibine ve, yerine göre,
operatörüne tasarlanan listeye alma
eyleminin detaylı nedenleri ve balıkçı
gemisinin madde 37’de ortaya konduğu
şekliyle Topluluk IUU listesinde yer
almasının doğuracağı sonuçlar hakkında
bildirimde bulunmasını ister. Bayrak sahibi
Üye Devletlerden ayrıca balıkçı gemisinin
sahipleri ve, yerine göre, operatörlerinin de
madde 27(2) uyarınca dinlenebilmesini
sağlamak üzere Komisyona bu kişilerle
ilgili bilgi vermesi istenir;

4. (EEC) 2847/93 sayılı Yönetmeliğin
uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla
Komisyon IUU avlanma ile iştigal ettiği zannı
bulunan balıkçı gemilerine dair bilgileri tüm
Üye Devletlere dağıtır.

Madde 27
Topluluk IUU gemileri listesinin
oluşturulması
1. Komisyon, madde 54(2)’de atıfta bulunulan
prosedüre göre, bir Topluluk IUU gemileri
listesi oluşturur. Liste haklarında madde 25 ve
26 uyarınca alınmış tedbirlere ek olarak işbu
Yönetmelik mucibince elde edilmiş bilgilerin
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IUU avlanma ile iştigal ettiklerini oraya koyduğu
ve bayrak Devletlerinin söz konusu IUU
avlanmaya karşı madde 26(2)(b) ve (c) ile madde
26(3)(b) ve (c)’de atıfta bulunulan resmi taleplere
uymadığı balıkçı gemilerini içerir.
2. Herhangi bir balıkçı gemisini Topluluk IUU
listesine almadan önce Komisyon tasarlanan
listeye alma eyleminin detaylı nedenlerini balıkçı
gemisinin IUU avlanma gerçekleştirdiği
şüphesini destekleyen tüm unsurlarla birlikte
ilgili balıkçı gemisinin sahibi ve, yerine göre,
operatörüne bildirir. Bu bildirim ek bilgi talep
etme ya da verme hakkını da ifade eder ve gemi
sahibi ve, yerine göre, operatörüne yeterli zaman
ve imkân ile dinlenme ve haklarını savunma
olanağı sunar.
3. Bir balıkçı gemisini Topluluk IUU gemileri
listesine alma kararı verildiği zaman Komisyon
kararı ve nedenlerini balıkçı gemisinin sahibi ve,
yerine göre, operatörüne bildirir.
4. 2. ve 3. fıkralarda Komisyona yüklenen
yükümlülükler bayrak Devletinin balıkçı gemisi
üzerindeki birincil sorumluluğu saklı kalmak
kaydıyla ve yalnızca balıkçı gemisi sahibi ve
operatörünün kimliğine dair bilgilerin
Komisyonun elinde bulunması halinde uygulanır.
5. Komisyon balıkçı gemisinin Topluluk IUU
gemileri listesine dahil edildiğini bayrak
Devletine bildirir ve bayrak devletine listeye
almanın detaylı nedenlerini sunar.
6. Komisyon Topluluk IUU gemileri listesinde
balıkçı gemileri bulunan bayrak Devletlerinden;
(a) balıkçı gemisi sahibine geminin Topluluk

IUU listesine dahil edildiğini bu işlemin
gerekçesini teşkil eden nedenler ve işlemin
madde 38’de ortaya konduğu şekliyle
sonuçlarıyla birlikte tebliğ etmesini; ve

(b) IUU avlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik
olarak, gerekiyorsa ilgili balıkçı gemilerinin
tescillerinin veya avlanma lisanslarının geri
alınması da dahil olmak üzere tüm tedbirleri
almasını, ve Komisyonu alınan tedbirler
hakkında bilgilendirmesini ister.

7. İşbu madde bayrak sahibi Üye Devlet 8. fıkra
uyarınca eyleme geçmiş ise Topluluk balıkçı
gemilerine uygulanmaz.
8. Bayrak sahibi Üye Devlet madde 3(2)’de
ortaya konduğu şekliyle ağır ihlal teşkil eden
fiillere karşı işbu Yönetmelik ve (EEC) 2847/93
sayılı Yönetmelik uyarınca eyleme geçmiş ise,
bölgesel balıkçılık yönetimi örgütlerince alınan
tedbirler saklı kalmak kaydıyla,Topluluk balıkçı

gemileri Topluluk IUU gemileri listesine dahil
edilmezler.

Madde 28
Balıkçı gemilerinin Topluluk IUU gemileri
listesinden çıkarılması
1. Balıkçı gemisinin bayrak Devleti aşağıdaki
hususları gösterdiği takdirde Komisyon madde
54(2)’de atıfta bulunulan prosedüre göre bir balıkçı
gemisini Topluluk IUU gemileri listesinden çıkarır:
(a) gemi listeye alınmasına neden olan IUU

avlanma faaliyetlerinin hiçbirinde
bulunmamıştır; veya

(b) söz konusu IUU avlanma faaliyetlerine
cevaben, özellikle de bir Üye Devletin
bayrağını taşıyan balıkçı gemileri için
(EEC) 2847/93 sayılı Yönetmelik
mucibince, orantılı, caydırıcı ve etkin
yaptırımlar uygulanmıştır.

2. Topluluk IUU gemileri listesine alınmış bir
balıkçı gemisinin sahibi veya, yerine göre,
operatörü bayrak Devletinin 1. fıkra kapsamında
eyleme geçmemesi halinde Komisyona söz
konusu geminin statüsünün gözden geçirilmesi
talebini arz edebilir.
Komisyon balıkçı gemisinin listeden
çıkarılmasını ancak aşağıdaki durumlarda
değerlendirir:
(a) geminin sahibi ya da operatörü balıkçı

gemisinin artık IUU avlanma ile iştigal
etmediği gerçeğini ispatlayan deliller
sunarlar; veya

(b) listedeki gemi batmış veya hurdaya
çıkarılmıştır.

3. Diğer tüm hallerde Komisyon balıkçı
gemisini listeden çıkarmayı ancak aşağıdaki
şartların yerine getirilmesi halinde
değerlendirir:
(a) balıkçı gemisinin listeye alınmasından

itibaren en az iki yıl geçmiştir ve bu süre
zarfında Komisyona madde 25 uyarınca
geminin IUU avlanma yaptığı iddiası içeren
yeni bir rapor ulaşmamıştır; veya

(b) geminin sahibi balıkçı gemisinin mevcut
işletimiyle ilişkili olarak geminin katıldığı
avlanma alanında geçerli kanun,
yönetmelik ve/veya koruma ve yönetim
tedbirlerine tam uyum içinde çalıştığını
gösterir bilgiler ibraz eder; veya

(c) ilgili balıkçı gemisi, sahibi veya operatörü,
IUU avlanma ile iştigal ettiği zannı bulunan
ya da bu durum teyit edilmiş herhangi bir
gemi, gemi sahibi ya da operatörü ile
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doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
operasyonel veya mali bağ muhafaza
etmemektedir.

Madde 29
Topluluk IUU gemileri listesinin içeriği,
umuma açıklığı ve idamesi
1. Topluluk IUU gemileri listesi her bir balıkçı
gemisi için aşağıdaki detayları içerir:
(a) adı ve, varsa, daha önceki adları;
(b) bayrağı ve, varsa, daha önceki bayrakları;
(c) varsa intifa hakkı sahipleri de dahil olmak

üzere sahibi ve ilgili hallerde önceki sahipleri;
(d) operatörü ve ilgili hallerde, varsa, önceki

operatörleri;
(e) çağrı işareti ve, varsa, önceki çağrı işaretleri;
(f) mevcut olduğu hallerde Lloyds/IMO

numarası;
(g) mevcut olduğu hallerde fotoğrafları;
(h) listeye ilk alınma tarihi;
(i) geminin listeye dahil edilmesine gerekçe

teşkil eden faaliyetlerin özeti yanında söz
konusu faaliyetleri bildiren ve bunlara delil
teşkil eden ilgili tüm belgelere atıflar.

2. Komisyon Topluluk IUU gemileri listesini
Avrupa Birliğinin Resmi Gazetesinde yayınlar ve
web sitesinde yer vermek de dâhil olmak üzere
umuma açıklığını sağlamak için gerekli her türlü
tedbiri alır.
3. Komisyon her üç ayda bir Topluluk IUU
gemileri listesini günceller ve Üye Devletlere,
bölgesel balıkçılık yönetimi örgütlerine ve talebi
halinde sivil toplumun her türlü üyesine
güncellemeleri otomatik olarak bildirmeye
yönelik bir sistem sunar. Dahası, Topluluk ile
FAO ve bölgesel balıkçılık yönetimi örgütleri
arasında IUU avlanmayı önleme, caydırma ve
ortadan kaldırmaya yönelik işbirliğini artırma
amacıyla Komisyon söz konusu örgütlere listeyi
iletir.

Madde 30
Bölgesel balıkçılık yönetimi örgütlerince kabul
edilen IUU gemileri listeleri
1. Madde 27’de atıfta bulunulan balıkçı
gemilerine ek olarak bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütlerince kabul edilen IUU gemileri
listelerinde yer alan balıkçı gemileri Topluluk
IUU gemileri listesine madde 54(2)’de atıfta
bulunulan prosedüre göre dâhil edilir. Bu tür
gemilerin Topluluk IUU gemileri listelerinden
çıkarılması konusu bunlara ilişkin olarak ilgili

bölgesel balıkçılık yönetimi örgütünün aldığı
kararlara bağlıdır.

2. Komisyon her yıl bölgesel balıkçılık
yönetimi örgütlerinden haklarında IUU
avlanmaya karıştıkları zannı veya teyidi
bulunan balıkçı gemilerinin listesini aldıktan
sonra bunları Üye Devletlere bildirir.

3. Komisyon işbu maddenin 2. fıkrasında
atıfta bulunulan listelere yapılan her türlü
ekleme, bu listelerden her türlü çıkarma
ve/veya listelerdeki her türlü değişikliği söz
konusu değişikliklerin meydana geldiği her
tarihte Üye Devletlere vakit kaybetmeden
bildirir. Madde 37 bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütlerinin IUU gemileri listelerinde yer alan
gemiler hakkında listedeki değişikliklerin Üye
Devletlere bildirim tarihine göre uygulanır.

BÖLÜM VI
İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ÜÇÜNCÜ

ÜLKELER

Madde 31
İşbirliği yapmayan üçüncü ülkelerin
tanımlanması
1. Komisyon, madde 54(2)’de atıfta bulunulan
prosedüre göre, IUU avlanma ile mücadelede
işbirliği yapmayan üçüncü ülkeler olarak
addettiği üçüncü ülkeleri tanımlar.
2. 1. fıkrada belirtilen tanımlama Bölüm II,
III, IV, V, VIII, X ve XI uyarınca elde edilen
tüm bilgilerin veya, duruma göre av verileri,
ulusal istatistikler ve diğer güvenilir
kaynaklardan elde edilen ticaret bilgileri,

gemi sicilleri ve veritabanları, bölgesel
balıkçılık yönetimi örgütlerince kabul edilen av
belgeleri veya istatistiksel belge programları ile
IUU gemileri listelerinin yanı sıra limanlar ve
avlanma sahalarında elde edilen başka her türlü
ilgili bilgiler gibi diğer tüm ilgili bilgilerin
gözden geçirilmesi esasına dayanır.
3. Bir üçüncü ülke bayrak, liman, kıyı veya
pazar Devleti sıfatıyla uluslararası hukuktan
kaynaklanan IUU avlanmayı önleme, caydırma
ve ortadan kaldırmaya yönelik eyleme geçme
görevlerini yerine getiremediği takdirde
işbirliği yapmayan üçüncü ülke olarak
tanımlanabilir.
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4. 3. fıkra kapsamında Komisyon aslen ilgili
üçüncü ülke tarafından aşağıdaki hususlarda
alınan tedbirlerin değerlendirmesini esas alır:

(a) bayrağını taşıyan balıkçı gemileri, veya
vatandaşları, veya sularında faaliyet gösteren
ya da limanlarını kullanan balıkçı gemilerince
yürütüldüğü veya desteklendiği uygun
biçimde belgelenmiş tekrar eden IUU
avlanma; veya

(b) IUU avlanma kaynaklı su ürünlerinin kendi
pazarına erişimi.

5. 3. fıkra kapsamında Komisyon aşağıdaki
hususları göz önünde bulundurur:
(a) ilgili üçüncü ülkenin Komisyonca yapılan

soruşturma taleplerine bir yanıt verme, IUU
avlanma ve bununla ilişkili faaliyetlere bir
geribildirim veya takip sağlama suretiyle
Toplulukla etkin bir şekilde işbirliği yapıp
yapmadığı;

(b) ilgili üçüncü ülkenin IUU avlanmadan
sorumlu operatörlerle ilişkili olarak etkin icrai
tedbirleri alıp almadığı, ve özellikle de
faillerin IUU avlanmadan elde ettikleri
faydayı ortadan kaldıracak sertlikte
yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı;

(c) söz konusu IUU avlanma tezahürlerinin
geçmişi, tabiatı, şartları, boyutu ve ağırlığı;

(d) gelişmekte olan ülkeler için yetkili
mercilerinin mevcut kapasitesi.

6. 3. fıkra kapsamında Komisyon ayrıca
aşağıdaki unsurları da değerlendirir:
(a) ilgili üçüncü ülkelerin uluslararası balıkçılık

enstrümanlarını, ve özellikle de Unclos, BM
Balık Stokları Anlaşması ve FAO Uygunluk
Anlaşmasını kabul etmesi, veya bunlara
katılımı;

(b) üçüncü ülkelerin bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütleri nezdinde akit taraf statüsü veya
bunlar tarafından benimsenen koruma ve
yönetim tedbirlerini uygulamayı kabul
etmesi;

(c) ilgili üçüncü ülkenin ilgili kanun, yönetmelik
veya uluslararası koruma ve yönetim
tedbirlerinin etkinliğini azaltabilecek her türlü
eylem veya ihmali

7. Yerine göre, gelişmekte olan ülkelere ilişkin
olarak bilhassa da balıkçılık faaliyetlerinin
izleme, kontrol ve gözetimiyle ilişkili olarak özel

kısıtlamalar işbu maddenin uygulanması
çerçevesinde layıkıyla değerlendirilir.

Madde 32
İşbirliği yapmayan üçüncü ülke olarak
tanımlanan ülkelerle ilgili diplomatik
teşebbüsler
1. Komisyon, gecikmeksizin, ilgili ülkelere
madde 31’de ortaya konan kriterler uyarınca
işbirliği yapmayan üçüncü ülke olarak
tanımlanma ihtimali hakkında bildirimde
bulunur. Bildirimde aşağıdaki bilgiler
bulundurulur:
(a) destekleyici tüm kanıtlarla birlikte

tanımlamanın nedeni ya da nedenleri;
(b) Komisyona tanımlama kararına ve ilgili

diğer bilgilere ilişkin olarak, örneğin
tanımlamayı çürüten deliller veya, yerine
göre, durumu iyileştirmeye yönelik bir
eylem planı ve düzeltmeye yönelik olarak
alınan tedbirler gibi yazılı yanıt verme
fırsatı;

(c) ek bilgiler talep etme veya sunma hakkı;
(d) madde 38’de ortaya konduğu şekliyle

işbirliği yapmayan üçüncü ülke olarak
tanımlanmanın sonuçları.

2. Komisyon ayrıca 1. fıkrada atıfta bulunulan
bildirimde ilgili üçüncü ülkenin söz konusu
IUU avlanma faaliyetlerinin kesilmesi ve
gelecekte bu tür faaliyetlerin önlenmesi ve
madde 31(6)(c)’de atıfta bulunulan her türlü
eylem veya ihmalin düzeltilmesine yönelik her
türlü tedbiri alması bir talebi de bulundurur.
3. Komisyon birden fazla iletişim vasıtası ile
bildirim ve talebini ilgili üçüncü ülkeye iletir.
Komisyon söz konusu ülkeden bildirimin
alındığının teyidini almaya çalışır.
4. Komisyon ilgili üçüncü ülkeye bildirime
yanıt vermek için yeterli bir süre ve durumu
düzeltmek için makul bir süre tanır.

Madde 33
İşbirliği yapmayan üçüncü ülkelerin bir
listesinin oluşturulması
1. Konsey, Komisyondan gelen bir teklif
üzerinde nitelikli çoğunlukla hareket ederek
işbirliği yapmayan üçüncü ülkelerin bir listesi
üzerinde karar verir.
2. Komisyon, gecikmeksizin, ilgili üçüncü
ülkeye işbirliği yapmayan bir üçüncü ülke
olarak tanımlanması ile madde 38 yarınca
uygulanan tedbirleri bildirir ve mevcut durumu
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düzeltmesi talebinde bulunarak balıkçı
gemilerince koruma ve yönetim tedbirlerine
uyumu sağlamaya yönelik tedbirler hakkında
bilgilendirir.
3. İşbu maddenin 1. fıkrasına göre alınan bir
kararın ardından Komisyon, gecikmeksizin,
durumu Üye Devletlere bildirir ve onlardan
madde 38’de ortaya konan tedbirlerin derhal
uygulanmasını sağlamalarını talep eder. Üye
Devletler Komisyona bu talebe cevaben aldıkları
her türlü tedbiri bildirirler.

Madde 34
İşbirliği yapmayan üçüncü ülkeler listesinden
çıkarılma
1. Konsey, Komisyondan gelen bir teklif
üzerinde nitelikli çoğunlukla hareket ederek bir
üçüncü ülkeyi ilgili üçüncü ülkenin listeye
alınmasını gerektiren durumun düzeltildiğini
göstermesi halinde işbirliği yapmayan üçüncü
ülkeler listesinden çıkarır. Çıkarılma kararı aynı
zamanda tanımlanmış ilgili üçüncü ülkelerin
durumda kalıcı bir iyileşmeyi sağlayabilecek
somut tedbirler alıp almadığını da göz önünde
bulundurur.
2. İşbu maddenin 1. fıkrasına göre alınan bir
kararı takiben Komisyon, gecikmeksizin, Üye
Devletlere ilgili üçüncü ülke ile ilişkili olarak
madde 38’de oraya konan tedbirlerin
kaldırıldığını bildirir.

Madde 35
İşbirliği yapmayan üçüncü ülkeler listesinin
umuma açıklığı
Komisyon işbirliği yapmayan üçüncü ülkelerin
listesini Avrupa Birliğinin Resmi Gazetesinde
yayınlar ve bu listenin umuma açık olmasını
sağlamaya yönelik olarak kendi web sitesinde
bulundurmak da dâhil olmak üzere gerekli her
türlü tedbiri alır. Komisyon listeyi düzenli olarak
günceller ve Üye Devletlere, bölgesel balıkçılık
yönetimi örgütlerine ve talebi halinde sivil
toplumun her türlü üyesine güncellemeleri
otomatik olarak bildirmeye yönelik bir sistem
sunar. Dahası, Topluluk ile FAO ve bölgesel
balıkçılık yönetimi örgütleri arasında IUU
avlanmayı önleme, caydırma ve ortadan
kaldırmaya yönelik işbirliğini artırma amacıyla
Komisyon söz konusu örgütlere listeyi iletir.

Madde 36
Acil durum tedbirleri
1. Üçüncü bir ülke tarafından alınan
tedbirlerin bölgesel bir balıkçılık yönetimi
örgütünce kabul edilen koruma ve yönetim
tedbirlerine zarar verdiği yönünde kanıtlar
varsa Komisyon uluslararası yükümlüleri
doğrultusunda altı aydan daha uzun
sürmeyecek acil durum tedbirleri almaya
yetkilidir. Komisyon altı aydan fazla olmamak
üzere acil durum tedbirlerinin süresini uzatma
yönünde yeni bir karar alabilir.
2. 1. fıkrada atıfta bulunulan acil durum
tedbirleri içinde, diğer hususlar yanında,
aşağıdakiler bulunabilir:
(a) ilgili üçüncü ülkenin avlanma ruhsatı

bulunan ve bayrağını taşıyan balıkçı
gemilerinin madde 4(2)’de atıfta
bulunulduğu şekliyle mücbir sebep veya
tehlike durumlarında net bir şekilde bu
durumları gidermeye yönelik hizmetler
dışında Üye Devletlerin limanlarına
erişimine izin verilmez;

(b) bir Üye Devletin bayrağını taşıyan balıkçı
gemilerinin ilgili üçüncü ülkenin bayrağını
taşıyan gemilerle müşterek avlanma
operasyonlarına girişmesine izin verilmez;

(c) ikili balıkçılık anlaşmalarının hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, bir Üye Devletin
bayrağını taşıyan balıkçı gemilerinin ilgili
üçüncü ülkenin sularında avlanmasına izin
verilmez;

(d) ilgili üçüncü ülkenin sularında balık
çiftlikleri için canlı balık teminine izin
verilmez;

(e) ilgili üçüncü ülkenin bayrağını taşıyan
balıkçı gemilerinin yakaladığı canlı balıklar
bir Üye Devletin sularında balık
çiftliklerinde kullanılmak üzere kabul
edilmez.

3. Acil durum tedbirleri derhal yürürlüğe
girer. Üye Devletlere ve ilgili üçüncü ülkeye
bildirilir ve Avrupa Birliğinin Resmi
Gazetesinde yayınlanırlar.
4. Üye Devletler Komisyonun 1. fıkrada
belirtilen kararını bildirimin alınmasından
itibaren 10 iş günü içinde Konseye sevk
ettirebilirler.

5. Konsey, nitelikli çoğunlukla hareket
ederek, kararın kendisine sevkinden itibaren bir
ay içinde farklı bir karar alabilir.
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BÖLÜM VII
IUU AVLANMAYA KARIŞAN BALIKÇI
GEMİLERİ VE DEVLETLERLE İLGİLİ

TEDBİRLER
Madde 37
Topluluk IUU gemileri listesinde yer alan
balıkçı gemilerine ilişkin önlemler
Aşağıdaki tedbirler Topluluk IUU gemileri
listesinde yer alan balıkçı gemilerine (IUU
avlanan gemiler) uygulanır:
1. bayrak sahibi Üye Devletler Komisyona IUU

avlanan gemilerle ilişkili olarak herhangi bir
avlanma ruhsatı talebinde bulunmazlar.

2. bayrak sahibi Üye Devletlerce IUU avlanan
gemilerle ilişkili olarak verilmiş mevcut
avlanma ruhsatları ve özel avlanma izinleri
geri alınır;

3. üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan IUU
avlanan gemilerin Topluluk sularında
avlanmasına izin verilmez ve kiralanmaları
yasaklanır;

4. bir Üye Devletin bayrağını taşıyan balıkçı
gemileri herhangi bir şekilde IUU avlanan
gemilere yardımcı olmaz, bunlarla balık
işleme operasyonlarına girmez veya herhangi
bir nakil ya da müşterek avlanma
operasyonuna katılmazlar;

5. bir Üye Devletin bayrağını taşıyan IUU
avlanan gemilerin yalnızca kayıtlı oldukları
limana erişmelerine izin verilir ve mücbir
sebepler ve tehlike halleri haricinde başka bir
Topluluk limanına erişimine izin verilmez.
Üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan IUU
avlanan gemilerin mücbir sebepler ve tehlike
halleri dışında bir Üye Devletin bir limanına
girmesine izin verilmez. Bir alternatif olarak
bir Üye Devlet gemideki avlara ve, yerine
göre, bölgesel balıkçılık yönetimi örgütlerinin
kabul ettiği koruma ve yönetim tedbirlerine
göre yasak olan avlanma takımlarına el
koymak kaydıyla limanlarına bir IUU avlanan
geminin girmesine izin verebilir. Üye
Devletler ayrıca limanlarına mücbir sebep ve
tehlike nedenleriyle girmesine izin verilen
IUU avlanan gemilerdeki avlara ve, yerine
göre, söz konusu tedbirlere göre yasak olan
av takımlarına el koyarlar;

6. üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan IUU
avlanan gemilere mücbir sebepler ve tehlike

halleri dışında limanlarda malzeme, yakıt
ve diğer hizmetler sağlanmaz;

7. üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan IUU
avlanan gemilerin mücbir sebepler ve
tehlike halleri dışında mürettebat
değiştirmesine izin verilmez;

8. Üye Devletler IUU avlanan gemilere
bayraklarının tevdi edilmesini kabul
etmezler;

9. IUU avlanma ile yakalanan su ürünlerinin
ithali yasaktır ve buna göre bu tür ürünlere
eşlik eden av sertifikaları kabul veya tasdik
edilmez;

10. IUU avlanan gemilerden su ürünlerinin
işleme amacıyla ihracı ve yeniden ihracı
yasaktır;

11. IUU avlanan gemi ve ilgili her türlü tüzel
veya gerçek kişi ile ilişkili yargılama ve
yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, balık ve
mürettebat taşımayan söz konusu gemilerin
hurdaya çıkarılması amacıyla bir limana
girmesine izin verilir.

Madde 38
İşbirliği yapmayan üçüncü ülkelere ilişkin
önlemler
Aşağıdaki tedbirler işbirliği yapmayan üçüncü
ülkelere uygulanır:
1. Bu tür ülkelerin bayrağını taşıyan balıkçı

gemilerince yakalanan su ürünlerinin
Topluluğa ithali yasaktır, ve buna göre bu
tür ürünlere eşlik eden av sertifikaları kabul
edilmez. İşbirliği yapmayan bir üçüncü
ülkenin madde 31 uyarınca tanımlanması
söz konusu ülke tarafından belirli bir stok
ya da türü etkileyen IUU avlanma ile
ilişkili olarak uygun tedbirlerin alınmaması
ile gerekçelendiriliyorsa ithal yasakları
yalnızca bu stok ya da tür ile ilişkili olarak
uygulanabilir;

2. Topluluk operatörlerince bu tür ülkelerin
bayrağını taşıyan balıkçı gemilerinin satın
alınması yasaktır.

3. bir Üye Devletin bayrağını taşıyan bir
balıkçı gemisinin bu tür ülkelerin bayrağını
taşıyacak şekilde bayrağının değiştirilmesi
yasaktır;

4. bayraklarını taşıyan balıkçı gemilerine
ilişkin olarak Üye Devletler bu tür ülkelerle
kira anlaşmalarının gerçekleştirilmesine
izin vermezler;
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5. Topluluk balıkçı gemilerinin bu tür ülkelere
ihracı yasaklanır;

6. bir Üye Devletin vatandaşları ile bu tür
ülkeler arasında bir Üye Devletin bayrağını
taşıyan bir balıkçı gemisinin söz konusu
ülkelerdeki avlanma olanaklarını
kullanmasına yönelik özel ticari düzenlemeler
yasaktır;

7. bir Üye Devletin bayrağını taşıyan balıkçı
gemileri ile bu tür ülkelerin bayrağını taşıyan
bir balıkçı gemisinin katıldığı müşterek
avlanma operasyonları yasaktır;

8. Komisyon IUU avlanma ile mücadele
alanında taahhütlerin yerine getirilmemesi
halinde anlaşmanın sona erdirilmesi imkânı
sunan yürürlükteki her türlü ikili balıkçılık
anlaşması veya balıkçılık ortaklık
anlaşmasının yürürlükten kaldırılacağının
duyurulmasını önerir;

9. Komisyon bu tür ülkelerle ikili bir balıkçılık
anlaşması veya balıkçılık ortaklın
anlaşmalarına varmak üzere müzakerelere
girmez.

BÖLÜM VIII
VATANDAŞLAR

Madde 39
IUU avlanmayı destekleyen ya da bununla
iştigal eden vatandaşlar
1. Üye Devletlerin yargılama yetkisine tabi
vatandaşlar (vatandaşlar) Topluluk IUU gemileri
listesinde yer alan balıkçı gemilerinde çalışma
veya operatör ya da intifa hakkı sahibi olmak
yoluyla IUU avlanmayı ne destekler, ne de
bununla iştigal ederler.
2. Bayrak Devletinin asli sorumluluğu saklı
kalmak kaydıyla, IUU avlanmayı destekleyen ya
da bununla iştigal eden vatandaşları belirlemek
için Üye Devletler kendi aralarında ve üçüncü
ülkeler ile ulusal hukuk ve Topluluk hukukuna
uygun olarak gerekli tüm tedbirleri almak için
işbirliği yaparlar.
3. Bayrak Devletinin asli sorumluluğu saklı
kalmak kaydıyla, Üye Devletler ilgili kanun ve
yönetmeliklerine uygun ve tabi olarak IUU
avlanmayı destekleyen veya bununla iştigal eden
vatandaşları ile ilgili gerekli önlemleri alırlar.
4. Her bir Üye Devlet Komisyona işbu bölümde
atıfta bulunulan vatandaşların faaliyetlerine dair
bilgilerin toplanması ve doğrulanmasının
koordinasyonundan ve Komisyona rapor etme ve

Komisyonla işbirliğinden sorumlu yetkili
mercilerin adlarını bildirir.

Madde 40
Önleme ve yaptırım
1. Üye Devletler vatandaşlarca üçüncü bir
ülkenin bayrağını taşıyan balıkçı gemilerinde
ya da bunların kontrolünde yasal, intifa
hakkıyla ilişkili veya mali çıkarlarına ilişkin
bilgileri ve ilgili gemilerin adlarını bildirimini
teşvik ederler.
2. Vatandaşlar Topluluk IUU gemileri listesinde
bulunan balıkçı gemilerinin işletim, yönetim veya
sahipliğinde yer alan operatörlere herhangi bir
balıkçı gemisi satmaz veya ihraç etmezler.
3. Topluluk hukukunda kamu fonları ile
ilişkili olarak ortaya konan diğer hükümler
saklı kalmak kaydıyla, Üye Devletler ulusal
yardım rejimleri ya da Topluluk fonları
kapsamında Topluluk IUU gemileri listesinde
yer alan balıkçı gemilerinin işletim, yönetim
veya sahipliğinde yer alan operatörlere
herhangi bir kamusal yardımda bulunmazlar.
4. Üye Devletler vatandaşlar ve üçüncü bir
ülke arasında kendi bayraklarını taşıyan bir
balıkçı gemisinin bu tür bir üçüncü ülke
bayrağını taşıyacak şekilde yeniden bayrak
almasına imkân veren herhangi bir
düzenlemenin varlığına dair bilgi edinmeye
çaba gösterirler. İlgili balıkçı gemilerinin bir
listesini ibraz etmek suretiyle Komisyona bunu
bildirirler.

BÖLÜM IX
MÜBREM İCRA TEDBİRLERİ,

YAPTIRIMLAR VE EŞLİK EDEN
YAPTIRIMLAR

Madde 41
Kapsam
İşbu Bölüm aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak
uygulanır:
1. Üye Devletlerin Anlaşmanın uygulanabilir

olduğu topraklarında, veya Anlaşmanın Ek
II’sinde bahsi geçen topraklar ve ülkelere
komşu sular hariç olmak üzere Üye
Devletlerin egemenlikleri ya da yargılama
yetkileri altındaki sularda işlenen ağır
ihlaller;

2. Topluluk balıkçı gemileri veya Üye Devletlerin
vatandaşlarınca işlenen ağır ihlaller;

3. işbu maddenin 1. hususunda atıfta
bulunulan toprak veya sularda tespit edilen,
ancak açık denizlerde ya da madde 11(4)
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uyarınca müeyyide altında bulunan üçüncü
bir ülkenin yargılama yetkisi altında işlenmiş
ağır ihlaller.

Madde 42
Ağır ihlaller
1. İşbu yönetmelik kapsamında ağır ihlal:
(a) Madde 3’te ortaya konan kriterler uyarınca

IUU avlanma teşkil ettiği düşünülen
faaliyetler;

(b) su ürünleri ticareti ve/veya ithalatı dahil
olmak üzere doğrudan doğruya IUU avlanma
ile ilişkili iş yürütülmesi;

(c) işbu yönetmelikte atıfta bulunulan belgelerin
tahrifi ya da hatalı veya geçersiz belgelerin
kullanımı anlamına gelir.

2. İhlalin ağır tabiatı madde 3(2)’de ortaya
konan kriterleri göz önünde bulunduran bir Üye
Devletin yetkili merciince tespit edilir.

Madde 43
Mübrem icra tedbirleri
1. Gerçek bir kişinin ağır bir ihlal işlediği
şüphesi var ya da kişi ağır bir ihlal işlerken
yakalanmış ise, veya tüzel bir kişinin bu tür bir
ihlalden sorumlu tutulabileceği şüphesi mevcut
ise, Üye Devletler ihlalin tam bir soruşturmasını
başlatacak ve ulusal hukuklarına uygun biçimde
ve ihlalin ağırlığına bağlı olarak özellikle
aşağıdakiler gibi mübrem icra tedbirleri
alacaklardır:
(a) balıkçılık faaliyetlerine derhal son verilmesi;
(b) balıkçı gemisinin limana yönlendirilmesi;
(c) nakil vasıtasının denetim için başka bir

konuma yönlendirilmesi;
(d) bağlama emri;
(e) av takımları, avlar ve su ürünlerine el

konulması;
(f) ilgili balıkçı gemisi ve nakil vasıtasının geçici

olarak bağlanması;
(g) avlanma ruhsatının askıya alınması.
2. İcra tedbirleri ilgili ağır ihlalin sürdürülmesini
engelleyici ve yetkili mercilerin soruşturmayı
tamamlamasına izin verici bir karakterde
uygulanır.

Madde 44
Ağır ihlallere yönelik yaptırımlar
1. Üye Devletler ağır bir ihlal işlemiş bir gerçek
kişinin veya ağır bir ihlalden sorumlu tutulan bir
tüzel kişinin etkili, orantılı ve caydırıcı idari
yaptırımlarla cezalandırılmasını temin ederler.

2. Üye Devletler ağır ihlal işlenerek elde
edilen su ürünlerinin azami beş katı değerinde
bir yaptırım uygularlar.

Beş yıllık bir süre zarfında tekrar eden ağır
ihlallerde Üye Devletler ağır ihlal işlenerek
elde edilen su ürünlerinin azami sekiz katı
değerinde bir yaptırım uygularlar.
Söz konusu yaptırımların uygulanmasında Üye
Devletler ilgili balıkçılık kaynakları ve deniz
çevresine verilen zararı da göz önünde
bulundururlar.
3. Üye Devletler ayrıca, ya da alternatif
olarak, etkili, orantılı ve caydırıcı cezai
yaptırımlar da uygulayabilirler.

Madde 45
Eşlik eden yaptırımlar
İşbu bölümde verilen yaptırımlara başka
yaptırım ve tedbirler, özellikle de aşağıdakiler,
eşlik edebilir:
1. ihlale karışan balıkçı gemisinin yediemine

teslimi;
2. balıkçı gemisinin geçici olarak bağlanması;
3. yasak av takımları, avlar ve su ürünlerine el

konulması;
4. avlanma ruhsatının askıya alınması veya

geri alınması;
5. avlanma haklarının azaltılması veya geri

alınması;
6. yeni avlanma hakları elde etme hakkından

geçici veya kalıcı olarak dışlanma;
7. kamu yardımı veya teşviklere erişime

geçici veya kalıcı yasak konması;
8. madde 16(3) uyarınca tevdi edilen onaylı

iktisadi operatör statüsünün askıya alınması
veya geri alınması.

Madde 46
Yaptırımların ve eşlik eden yaptırımların
genel düzeyi
Yaptırım ve eşlik eden yaptırımların genel
düzeyi sorumluları ağır ihlallerinin ekonomik
faydalarından mahrum bırakırken meşru bir
meslek sürdürme hakkına zarar vermeyecek
şekilde hesaplanır. Bu maksatla, madde 43
uyarınca alınmış mübrem icra tedbirleri de göz
önünde bulundurulur.
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Madde 47
Tüzel kişilerin sorumluluğu
1. Tüzel kişiler kendi çıkarları adına bireysel
olarak ya da tüzel kişinin bir organının parçası
olarak hareket eden ve tüzel kişilik bünyesinde
belirleyici bir konumda bulunan herhangi bir
gerçek kişi tarafından ağır ihlallerin işlenmesi
halinde ağır ihlallerden aşağıdaki hususlar
esasında sorumlu tutulurlar:
(a) tüzel kişiyi temsil yetkisi; veya
(b) tüzel kişi adına karar verebilme yetkisi; veya
(c) tüzel kişi bünyesinde kontrol yetkisi.
2. Bir tüzel kişi 1. fıkrada atıfta bulunulan bir
gerçek kişi tarafından gözetim ve kontrol
uygulanmamasının söz konusu tüzel kişinin
yetkisi altındaki bir gerçek kişi tarafından tüzel
kişi yararına bir ağır ihlalin gerçekleştirilmesini
mümkün kıldığı durumda sorumlu tutulabilir.
3. Bir tüzel kişinin sorumluluğu ilgili ihlallerin
faili, azmettiricisi veya suç ortağı olan gerçek
kişilere karşı yürütülecek işlemleri ortadan
kaldırmaz.

BÖLÜM X
BELİRLİ BÖLGESEL BALIKÇILIK

YÖNETİM ÖRGÜTLERİ BÜNYESİNDE
KABUL EDİLEN BALIKÇI GEMİSİ

GÖZLEMLERİNE DAİR HÜKÜMLERİN
UYGULANMASI

Madde 48
Denizde gözlem
1. İşbu bölüm hükümleri bölgesel balıkçılık
yönetimi örgütleri bünyesinde kabul edilen
denizde gözleme dair ve Topluluk için bağlayıcı
olan kurallara tabi avlanma faaliyetlerine
uygulanır.
2. Bir Üye Devletin denizde denetimlerden
sorumlu yetkili merciin IUU avlanma olarak
değerlendirilebilecek faaliyetlerle iştigal eden bir
balıkçı gemisini gözlemlemesi halinde derhal
gözlemin bir raporunu verecektir. Bu rapor ve
Üye Devlet tarafından söz konusu balıkçı
gemisinde gerçekleştirilecek soruşturmanın
sonuçları işbu yönetmelikte verilen tanımlama ve
icra mekanizmalarının uygulanmasında
kullanılacak kanıt kabul edilir.
3. Bir Topluluk veya üçüncü ülke balıkçı gemisi
kaptanının 2. fıkrada atıfta bulunulan faaliyetlerle
iştigal eden bir balıkçı gemisi gözlemlemesi
halinde kaptan bu gözleme dair mümkün
olduğunca fazla bilgiyi belgeleyebilir. Örneğin:

(a) balıkçı gemisinin adı ve tarifi;
(b) balıkçı gemisinin çağrı işareti;
(c) balıkçı gemisinin tescil numarası ve,

uygulanabilir hallerde, Lloyds IMO
numarası;

(d) balıkçı gemisinin bayrak devleti;
(e) ilk tespitin gerçekleştiği andaki konum

(enlem, boylam);
(f) ilk tespitin gerçekleştiği andaki tarih/zaman

(UTC)
(g) gözlemi desteklemek üzere balıkçı

gemisinin bir fotoğrafı veya fotoğrafları;
(h) ilgili balıkçı gemisinin gözlemlenen

faaliyetleri ile ilişkili her türlü diğer bilgi.
4. Gözlem raporları gecikmeksizin gözlemi
yapan balıkçı gemisinin bayrak sahibi Üye
Devletinin yetkili merciine gönderilir ve
oradan da mümkün olan en kısa zamanda
Komisyona ya da atadığı başka bir kuruluşa
iletilir. Komisyon ya da atadığı kuruluş derhal
gözlemlenen balıkçı gemisinin bayrak
Devletini bilgilendirir. Komisyon veya atadığı
bir kuruluş gözlem raporunu daha sonra tüm
Üye Devletlere ve, gereken hallerde, ilgili
bölgesel balıkçılık yönetimi örgütlerinin
Yönetici Sekreterine söz konusu örgütlerce
kabul edilen tedbirlere uygun diğer işlemlerin
yapılması için gönderir.
5. Bölgesel bir balıkçılık yönetimi örgütünün
akit taraflarından birinin yetkili merciinden
kendi bayrağını taşıyan bir balıkçı gemisinin
faaliyetlerini bildiren bir gözlem raporu alan
bir Üye Devlet, raporu ve ilgili tüm bilgileri
ilgili bölgesel balıkçılık yönetimi örgütlerinin
Yönetici Sekreterine söz konusu örgütlerce
kabul edilen tedbirlere uygun diğer işlemlerin
yapılması gereğince yapılması amacıyla
gönderecek olan Komisyona ya da atadığı
kuruluşa en kısa zamanda bildirir.
6. İşbu madde Topluluğun bir akit taraf
olduğu bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütlerince kabul edilen daha katı kurallar
saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Madde 49
Gözlemlenen balıkçı gemilerine ilişkin
bilgilerin sunulması
1. Gözlemlenen balıkçı gemilerine dair uygun
şekilde belgelenmiş bilgileri alan Üye
Devletler bu bilgileri gecikmeksizin
Komisyona ya da atadığı kuruluşa madde
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54(2)’de atıfta bulunulan prosedüre göre tespit
edilen biçimde gönderir.
2. Komisyon ya da atadığı kuruluş; vatandaşlar,
çevre örgütleri dahil olmak üzere sivil toplum
örgütleri ile balıkçılık veya balık ticaretinde
paydaşların temsilcileri tarafından sunulan
gözlemlenen balıkçı gemilerine dair uygun
şekilde belgelenmiş bilgileri de inceleyecektir.

Madde 50
Gözlemlenen balıkçı gemilerinin
soruşturulması
1. Üye Devletler, mümkün olan en kısa
zamanda, kendi bayraklarını taşıyan ve madde 49
uyarınca gözlemlenmiş balıkçı gemilerinin
faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma başlatacaktır.
2. Üye Devletler, mümkün olan hallerde
elektronik ortamda, Komisyona veya atadığı
kuruluşa soruşturmanın başlatılmasına dair
detayları ve kendi bayraklarını taşıyan ve
gözlemlenen gemilerle ilişkili olarak alınmış veya
alınması düşünülen her türlü önlemi uygun olan
en kısa zamanda ve hiçbir şekilde madde 48(4)
uyarınca gözlem raporunun bildiriminden itibaren
iki aylık süreyi aşmamak kaydıyla bildirirler.
Gözlemlenen balıkçı gemisinin faaliyetlerine
ilişkin soruşturmanın ilerleyişine dair raporlar
düzenli aralıklarla Komisyona ya da atadığı
kuruluşa verilir. Soruşturmalar tamamlandığında
bir nihai rapor Komisyona ya da atadığı kuruluşa
verilir.
3. İlgili bayrak sahibi Üye Devlet dışındaki Üye
Devletler yerine göre, gözlemlenen balıkçı
gemilerinin faaliyetlerini kendi yargılama
yetkileri altındaki sularda gerçekleştirip
gerçekleştirmediğini veya söz konusu gemiler
kaynaklı su ürünlerinin kendi topraklarında
karaya çıkarılıp çıkarılmadığını doğrular ve
bunların ilgili koruma ve yönetim tedbirlerine
uyum sicilini soruştururlar. Üye Devletler
gecikmeksizin Komisyona veya atadığı kuruluşa
ve ilgili bayrak sahibi Üye Devlete doğrulama ve
soruşturmalarının sonuçlarını bildirirler.
4. Komisyon veya atadığı kuruluş tüm Üye
Devletlere 2 ve 3. fıkralar uyarınca aldıkları
bilgileri iletir.
5. İşbu madde (EC) 2371/2002 sayılı
Yönetmelik, Bölüm V hükümleri ve Topluluğun
bir akit taraf olduğu bölgesel balıkçılık yönetimi
örgütlerince kabul edilen hükümler saklı kalmak
kaydıyla uygulanır.

BÖLÜM XI
KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA

Madde 51
Karşılıklı Yardımlaşma
1. Üye Devletlerde işbu Yönetmeliğin
uygulanmasından sorumlu idari merciler
birbirleriyle, üçüncü ülkelerin idari
mercileriyle ve Komisyonla işbu Yönetmeliğe
uyumu sağlamak amacıyla işbirliği yaparlar.

2. 1. fıkra kapsamında, yetkili mercilere IUU
avlanmayı önleme, soruşturma ve yargıya
intikal ettirme konusunda yardımcı olmak
üzere, Komisyon ya da atadığı bir kuruluş
tarafından yönetilecek bir otomatik bir bilgi
sistemi, ‘IUU avlanma bilgi sistemi’, içerecek
bir karşılıklı yardımlaşma sistemi
oluşturulacaktır.

3. İşbu bölümün tatbikine yönelik detaylı
kurallar madde 54(2)’de atıfta bulunulan işlem
uyarınca kabul edilecektir.

BÖLÜM XII
NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 52
Uygulama
İşbu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanması
için gerekli tedbirler madde 54(2)’de atıfta
bulunulan işlem uyarınca kabul edilecektir.

Madde 53
Mali destek

Üye Devletler ilgili operatörlerin işbu
Yönetmeliğin uygulanması ile ilişkili
masraflara katkıda bulunmasını zorunlu
kılabilirler.

Madde 54
Komite Prosedürü

1. Komisyona (EC) 2371/2002 sayılı
Yönetmelik, madde 30 kapsamında kurulan
Komite yardımcı olur.
2. İşbu paragrafa yapılan atıflarda
1999/468/EC sayılı Karar, madde 4 ve 7
uygulanır.
1999/468/EC sayılı Karar, madde 4(3)’de
ortaya konan süre 1 ay olarak belirlenir.
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Madde 55
Rapor etme yükümlülükleri
1. Her iki yılda bir Üye Devletler Komisyona
takip eden takvim yılının 30 Nisan tarihinden geç
olmamak kaydıyla işbu Yönetmeliğin tatbikine
dair bir rapor ileteceklerdir.

2. Üye Devletlerce sunulan raporlar ve kendi
gözlemleri temelinde Komisyon her üç yılda bir
Avrupa Parlamentosu ve Konseye sunulmak
üzere bir rapor hazırlayacaktır.
3. İşbu Yönetmeliğin IUU avlanma üzerindeki
etkisinin bir değerlendirmesi Komisyon
tarafından 29 Ekim 2013’de gerçekleştirilecektir.

Madde 56
Yürürlükten kaldırılanlar

(EEC) 2847/93 sayılı Yönetmelik, madde 28b(2),
28e, 28f, 28g ve 31(2)(a); (EC) 1093/94 sayılı
Yönetmelik; (EC) 1447/1999 sayılı Yönetmelik;
(EC) 1936/2001 sayılı Yönetmelik, madde 8, 19a,
19b, 19c, 21, 21b, 21c; ve (EC) 601/2004 sayılı
Yönetmelik madde 26a, 28, 29, 30 ve 31 1 Ocak
2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yürürlükten kaldırılır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere yapılan
atıflar işbu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Madde 57
Yürürlüğe giriş
İşbu Yönetmelik Avrupa Birliğinin Resmi
Gazetesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanır.

İşbu Yönetmelik tümüyle bağlayıcıdır ve tüm
Üye Devletlere doğrudan uygulanır.
Brüksel’de, 29 Eylül 2008’de hazırlanmıştır.

Konsey Adına
Başkan

M. BARNIER
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EK 1

Madde 8 (2)’de belirtilen balıkçılık ürünleri tanımlamasıdışında tutulan

ürünlerin listesi

— İçsu balıkçılık ürünleri

— Yavru veya larvaların yetiştirilmesiyle elde edilmiş yetiştiricilik ürünleri

— Süs/akvaryum balıkları

— Canlı istridye

— Canlı, Pecten, Chlamys or Placopecten cinsleri de içinde olmak üzere üzere canlı, taze veya

soğutulmuş böcekler

— Dondurulmuş Pecten maximus

— Taze veya soğutulmuş diğer böcekler

— Midyeler

— Denizden elde edilenler dışındaki salyangozlar

— Hazırlanmış veya korunmuş yumuşakçalar
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EK-II
Avrupa Topluluğu Av Sertifikası ve Yeniden-İhraç Sertifikası

EUROPEAN COMMUNITY CATCH CERTIFICATE
AB YAKALAMA SERTİFİKASI

Document Number Belge No Validating authority Onaylayan

1.Name Adı Addrres Adres Tel. Faks

2. Fishing vessel name Balıkçı
Gemisinin Adı

Bağlama Limanı ve Kayıt Numarası
Flag-Home port and registration number

Çağrı Kodu
Call sign

IMO/Lloyd’s Number *
IMO/Lloyd’s numarası*

Fishing licence No-Valid to
Ruhsat No ve Geçerlilik Tarihi

Inmarsat No, Fax No, Telephone No, E-mail address*
Inmarsat No, Faks No, Telefon No, E-mail adres*

3. Description of product Ürün
Tanımı

Type of processing authorised on board

Güvertede izin verilen işleme tipi
4.Reference of applicable conservation and management measures
Uygulanabilir koruma ve yönetim önlemlerine ilişkin referans

Species
Tür

Product code
Ürün Kodu

Catch area(s) and dates
Av Alanı ve Tarihi

Estimated live weight (kg)
Tahmini Canlı Ağırlık

Estimated weight to
be landed (kg)
Karaya Çıkarılan
Tahmini Ağırlık

Verifled weight landed (kg)
where appropriate
Karaya Çıkarılan Onaylanmış
Ağırlık

5. Name of master of fishing vessel-Signature-Seal Gemi Sahibi-İmza:
6. Declaration of transhipment at sea
Denizde Nakil Bildirimi Gemi Kaptanın Adı

Signature and date
İmza ve Tarih

Transhipment date/area/position
Nakil Tarihi/Alan/Konum

Estimated weight (kg)
Tahmini Ağırlık (kg))

7. Transhipment authorisation within a port area Bir liman içinde Nakil Yetkilendirmesi

Name
Adı

Authority
Yetkili

Signature
İmza

Address
Adres

Tel Port of landing
Karaya Çıkış Limanı

Date of landing
Karaya Çıkış tarihi

Seal (stamp)
Mühür

8. Name and address of exporter
İhracatçının Adı ve Adresi

Signature
İmza

Date
Tarih

Seal
Mühür

9. Flag State authority validation Bayrak Ülke Yetkilisini Onayı
Name/ title
Adı/Ünvanı

Signature
İmza

Date
Tarih

Seal (stamp)
Mühür

10. Transport details (see Appendix) Nakil detayları (Eke Bakınız)
11. Importer declaration İthalat ilanı
Name and address of importer
İthalatçının Adı ve Adresi

Signature
İmza

Date
Tarih

Seal
Mühür

Product CN
code

Document under Article 14(1), (2) of
Regulation (EC) No…/2008

Reference

12. Import control-authority
İthalat Kontrolü -Yetkili

Place Yer Importation authorised
İzin verilmiş ithalat (*)

Importation suspended
Askıya Alınmış İthalat (*)

Verification
requested-date

Customs declaration (if issued) Gümrük Bildirimi
* Tick as appropriate

* if issued / olması halinde



29.10.2008 EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 286/31

31

EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE
AVRUPA TOPLULUĞU YENİDEN-İHRAÇ BELGESİ

Certificate number Belge No Date Tarih Member State Üye Devlet

1. Description of-re-export product Yeniden-ihraç ürün açıklaması Weight (kg)Ağırlık (kg)

Species Tür Product code Ürün kodu Balance from total quantity declared in the catch certificate
Av sertifikasında bildirilen toplam av miktarından artan

2.Name of re-exporter
Tekrar-ihraç edenin adı

Address Adres Signature İmza Date Tarih

3. Authority Yetkili
Name/Title
İsim/Unvan

Signature İmza Date Tarih Seal/Stamp Pul/Mühür

4. Re-export control Yeniden-ihraç denetimi
Place Yer Re-export authorized

(*) Yetkili yeniden-
ihracatçı

Verification requested (*)
Doğrulama

Re-export declaration
number and date
Yeniden- ihraç bildirimi sayı ve tarihi

* Tick as appropriate Uygun Olanı İşaretleyiniz



29.10.2008 EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 286/32

32

Transport Details
Nakil Ayrıntıları

1.Country of exportation
İhracatçı Ülke

Port/Airport/Other place of departure
Liman/Havaalanı/diğer ihraç yerleri

2. Exporter signature
İhracatçı imzası

Vessel name and flag
Tekne Adı ve Bayrağı

Flight number/airway bill number
Uçuş No/Havayolu fatura no

Truck nationality and register number
Kamyon ülkesi ve kayıt No

Railway bill number
Demiryolu fatura No

Other transport document
Diğer taşıma belgesi

Container
number(s)
Konteyner
numarası(ları)

List attached
Ekli liste

Name
Adı

Address
Adres

Signature
İmza
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EK- III

Bayrak Ülke Bildirimleri
1) Madde 20’ye uygun olarak, Bayrak Devleti bildirimlerin içeriği

Komisyon; Bayrak Ülkelerden kendi ülkelerinde aşağıda sıralanan konularda yetkilendirilmiş kamu
makamlarının isimlerini, adreslerini ve resmi mühür baskısını isteyecektir.

a) Bayrağı altındaki balıkçılık teknelerini kayıt etme,

b) Balıkçılık teknelerine avlanma ruhsatı verilmesi, avlanma ruhsatının askıya alınması veya iznin
geri çekilmesi,

c) Madde 13’de değinilen, avlanma sertifikalarında verilen bilgilerin doğruluğunu onaylamak ve
geçerliliğini denetlemek-onaylamak,

d) Gemilerince yerine getirilmesi gereken yasaları, düzenlemeleri ve koruma ve yönetim
önlemlerini uygulamak, denetlemek ve yürütmek,

e) Madde 20(4)’de değinilen yönetsel işbirliği yoluyla, Üye Devletlerin yetkili mercilerine
yardımda bulunmak amacıyla bu türden av doğrulamasını yapmak,

f) EK II’ deki örneğe uygun olarak, av sertifikalarının örnek formlarını iletmek

g) Bu bildirimleri güncelleştirmek.

2) Madde 13’de değinilen, Bölgesel Balıkçılık Örgütleri tarafından benimsenmiş avın
belgelendirilmesi planları:

Bu Yönetmelik amaçları doğrultusunda; Bölgesel Balıkçılık Örgütleri tarafından benimsenmiş avın
belgelendirilmesi planları bir av belgesi olarak tanındığında, böylesi av belgeleri planları kapsamında
yapılmış Bayrak Ülke bildirimleri bu Ek’in 1nci prağrafındaki hükümlerle uygun olarak yapıldığı
varsayılır ve bu Ek değiştirilmesi gereken değişiklikler yapılması sonrası uygulandığı varsayılır.
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EK IV

Yasadışı, kayıtdışı ve düzensiz balıkçılığın, önlenmesi, caydırılması ve ortadan kaldırılması
yönünde Topluluk sistemi kuran, 29 Eylül 2008 tarihli, … sayılı Konsey Yönetmeliği’nin

14(2)maddesi kapsamında bildirim

Ben, …… (ürün tanımı ve ortak adlandırma kodu) işlenmiş balıkçılık ürünlerinin aşağıdaki avlanma
sertifikası-sertifikaları kapsamında ithal edilen andan elde edildiğini doğrularım.

İşleme tesisinin adı ve adresi:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(İşleme tesisinden farklıysa) ihracatçının adı ve adresi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İşleme tesisinin onay numarası:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sağlık sertifikası numarası ve tarihi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İşleme Tesisinin
Sorumlu Kişisi

İmza Tarih Yer

Yetkili makamı tarafından onay
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Resmi İmza ve mühür Tarih Yer



AB’nin 1005/2008 sayılı KONSEY YÖNETMELİĞİ Kapsamında
Av Belgesi Düzenlenmesi Uygulaması

Genel Hususlar
1- AB’nin 1005/2008 sayılı Konsey Yönetmeliği ile AB’ne ihraç edilecek su ürünleri için

(Ek-1’de yer alan türler istisna olmak üzere) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, bu ürünlere ait av
belgesi bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Av belgesi, ihracata konu ürünün hangi tarihte
avlandığı dikkate alınmaksızın, bu tarihten itibaren ihraç edilecek tüm ürünleri kapsamaktadır.

Av belgesi, avlanılan ürünlerin yasadışı, kayıt dışı ve düzensiz avlanmadığının, balıkçı
gemisi kaptanının beyan ve bildirimleri doğrultusunda, ülke yetkili otoritelerince garantilenmesi
anlamını taşıyacaktır.

2- AB Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) uzmanlarının ülkemizde yaptığı incelemelere ilişkin
raporlarda, mevcut balık hallerinin teknik ve hijyenik alt yapılarının AB gereklerini karşılamadığı
belirtilmiştir. Bu nedenle Bakanlığımızca, su ürünleri işleme tesislerinin AB’ye ihraç etmek amacı
ile hammaddelerini doğrudan balıkçı gemilerinden almalarına yönelik bir sistem oluşturulmuştur.

3- Av belgesinin düzenlenmesi için, ihracata konu ürünlere ait menşe belgesi ve seyir defteri
ile tesise girişte düzenlenmiş satış bildiriminin bulunması gerekmektedir. Söz konusu belgenin
düzenlenmesine ilişkin kayıt sistemi Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) kapsamında oluşturulmuş
olup, belirtilen belgelerin SUBİS’e kaydedilmiş olması gerekmektedir.

4- İl Müdürlüklerimize av belgesinin düzenlenmesi ile ilgili ihracatçı tarafından başvuru
yapıldığında, ihraç edilmek istenen ürünün SUBİS’teki kayıtları (menşe belgesi/seyir defteri/satış
bildirimi) ile bu ürünlerin avlandığı balıkçı gemisinin, kaçak avcılık nedeni ile ceza almış tekneler
listesinde (kara liste) olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan kontroller sonucu olumsuz bir
durum tespit edilmezse, av belgesi düzenlenecektir. Ancak söz konusu liste henüz
oluşturulamadığından, bu liste oluşturuluncaya kadar, bu maddeye ilişkin uygulama
yapılmayacaktır.

5- Konuyla ilgili uygulamanın yeni olması nedeni ile ortaya çıkabilecek aksaklıkların
önlenmesi ve sorun yaşanmaması için, tüm tarafların olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması
gerekmektedir. Bu amaçla ihracat aşamasına gelinmeden, av belgesi düzenlenmesi öncesi kayıtların
kontrolünün yapılması, mümkün olursa ürünün alıcısı AB ithalatçıları ile ilişkiye geçilerek
işbirliğinde bulunulması, Bakanlıkla her türlü bilgi ve tecrübenin paylaşılmasına özen gösterilmesi
yararlı olacaktır.

Menşe Belgesi/Seyir Defteri Düzenlenmesi
1- İhraç edilmek amacı ile balıkçı gemilerinden satın alınan tüm ürünler için, halen

kullanılmakta olan ve gemi kaptanı tarafından düzenlenen Taze Soğutulmuş Avcılık Ürünü Menşe
Belgelerinin (Bundan sonra menşe belgesi olarak anılacaktır) revize edilmiş halinin düzenlenmesine
devam edilecektir. (EK-2)

Menşe Belgesinin SUBİS’e kaydı ile ilgili bilgi notu Menşe Belgesi Kaydı dosyasında yer
almaktadır.

2- Boy uzunluğu 12 metreden büyük balıkçı gemilerinin seyir defteri tutma zorunluluğu
bulunmaktadır. Balıkçı gemileri avcılık faaliyetlerine ve avladıkları ürünlere ait bilgileri bu
defterlere kayıt etmek zorundadırlar. Teslim alınan seyir defterleri Bakanlık görevlileri tarafından
SUBİS’e kayıt edilmektedir.

Seyir defteri bilgilerinin SUBİS’e kaydı ile ilgili bilgi notu Seyir Defteri Veri Girişi
dosyasında yer almaktadır.

3- Bakanlığımızca balıkçı gemileri için oluşturulan ve 2010 yılında kullanılmaya başlanacak
olan yeni ruhsat kod numaraları büyüklük esaslı olarak oluşturulmuştur. 12 metreden büyük balıkçı
gemileri (A) ve (B) kodlarını taşımaktadır. İhraç edilecek bir ürünün avlandığı balıkçı gemisinin (A)
veya (B) kodlu olması durumunda, bu ürüne ait seyir defterinin SUBİS’e kaydedilmiş olması
gerekmektedir.



Ancak, 2009 yılında tesisler tarafından alınmış ürünlerin ihracatında sorun yaşanmaması
için, 1 Haziran 2010 tarihine kadar, bu ürünlerin menşe belgesi üzerinden yapılan kayıtları yeterli
olacaktır.

4- Boy uzunluğu 12 metreden küçük balıkçı gemisi tarafından avlanmış ürünlerin satın
alınması halinde, bu gemilerin seyir defteri tutma yükümlülüğü bulunmadığından sadece Menşe
Belgesi kullanılacaktır. Menşe Belgesinin SUBİS’e sağlıklı olarak kaydının yapılabilmesi için, bu
belgelerde balıkçı gemisinin yeni ruhsat kod numarası ve/veya filo kayıt numarasının doğru olarak
yazılmış olmasına özen gösterilmelidir.

5- Menşe Belgesi ve seyir defteri bilgilerinin SUBİS’e kaydının yapılması için, Bakanlık
görevlilerine teslim edilmesi gerekmektedir. Firma sahiplerinin yörelerindeki Bakanlık birimleri ile
bu konuda işbirliği içinde olması gerekmektedir.

Satış Bildirimi Düzenlenmesi
1- Satış bildirimi ilk satışta düzenlenen bir belge olup, bu uygulama kapsamında satın alınan

ürünler için tesise girişte düzenlenecek bir belgedir. Söz konusu belgeler firmalar tarafından SUBİS
üzerinden düzenlenecektir. Düzenlenen her satış bildirimi için sistem otomatik olarak Belge
Numarası üretmektedir. Satış bildirimi düzenlenmesine ilişkin bilgilendirme Firma Satış Bildirimi
Girişi dosyasında yer almaktadır.

2- SUBİS’e, http://subis.tarim.gov.tr adresinden giriş yapılabilmektedir. İlinizdeki AB onay
numaralı firmalara ait kullanıcı adı ve şifreleri, yazımız ekinde yer almaktadır.

3- Giriş yapılan satış bildirimlerinin çıktısı alınabilmekte olup, sistem satış bildirimi listele
kısmından, listelenme yapılabilmesi özelliğine sahiptir. Firmalar bu özellik sayesinde tesise giriş
yapılan ürünlerle ilgili geçmişe dönük bilgilere ulaşma imkânına sahip olacaktır.

Kara Listenin Kontrol Edilmesi
1-Balıkçı gemileri yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılıkta bulunmaları durumunda

aldıkları cezalara göre kara listeye alınmaktadırlar. Üyesi olduğumuz ICCAT (Uluslararası Atlantik
Ton Balıklarını Koruma Komisyonu), GFCM (Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu) gibi
uluslararası kuruluşlar tarafından da kara listeler oluşturulmaktadır.

2-Bakanlığımızca kara listenin oluşturulması ve buna ilişkin usul ve esaslarla ilgili
çalışmalar, diğer ülke uygulamaları göz önüne alınarak sürdürülmektedir. Çalışmalar
tamamlandığında bu konuda gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle şimdilik av belgesi
düzenlenirken, kara liste ile ilgili bir kontrol yapılmayacaktır.

Av Belgesinin Düzenlenmesi
1- Av belgesi düzenlenmesi talebine ilişkin başvurular, onay numaralı tesisin bulunduğu ilin

İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvurularda, o ürüne ait satış bildirimi numarası yer alacaktır.
2- İl Müdürlüklerince satış bildiriminde yer alan ürünün ait olduğu gemi bilgilerinden

yararlanılarak, seyir defteri ve menşe belgesi kayıtları SUBİS’te sorgulanacaktır.
3- Seyir defteri veya menşe belgesinin kaydının herhangi bir nedenle yapılmamış olması

durumunda, ihracatçının ihraç edilecek ürünlere ait seyir defterinin (1) numaralı nüshası veya
fotokopisini ya da menşe belgesini İl Müdürlüklerine ibraz etmesi halinde, bu belgelerin kaydı
yapılacaktır.

4- Sorgulama, ürünün avlandığı beyan edilen balıkçı gemisinin (A) veya (B) kodlu olması
halinde; (a) menşe belgesi, (b) seyir defteri, (c) satış bildirimi kayıtlarının karşılıklı olarak
doğrulanması şeklinde yapılacaktır. 12 metreden küçük balıkçı gemilerine ait ürünlerde seyir defteri
sorgulaması yapılmayacak olup, sadece menşe belgesi ve satış bildirimi kaydının sorgulaması
yapılacaktır.

5-Sorgulamada ihraç edilecek ürünlerin miktar, tür, tarih gibi bilgilerinin birbiriyle uyumlu
olup olmadığı kontrol edilecektir. İhraç edilecek bir türe ait miktarın SUBİS’te kayıtlı görülen
miktardan fazla olması ya da SUBİS’te kayıtlı olmayan bir türün ihraç edilmek istenmesi halinde av



belgesi düzenlenmeyecektir. Sorgulamaya ilişkin bilgi notu Av Belgesi Düzenlemesinde Kontrol
adlı dosyada yer almaktadır

6- Av belgesi olarak, 1005/2008 sayılı AB Yönetmeliğinin tercümesinin Ek-2’sinde yer
alan, İngilizce-Türkçe belge örneği kullanılacaktır. Kullanılacak belgenin yer aldığı dosya Av
Belgesi Örneği dosyasında yer almaktadır.

Örnek olarak doldurulmuş bir belge örneği Sertifikanın Doldurulması dosyasında yer
almaktadır. Av belgesi bir asıl örnek olarak hazırlanıp, onaylanması sonrası çoğaltılacaktır. Asıl
belge ve bir örneği ihracatçıya verilecek, bir örnek ise kayıtlara alınacaktır.

7- Av belgesinin 10 numaralı kısmında yer alan nakil bilgisi için, Av Belgesi Örneği
dosyası içinde yer alan Nakil Ayrıntıları belgesi doldurulacaktır.

8- 1005/2008/EC sayılı AB mevzuatı gereği Dahilde İşleme Kapsamında ithal edilip,
işlendikten sonra AB’ye ihraç edilecek olan bu talimat kapsamındaki su ürünlerinin ithalatında,
Canlı, Taze Soğutulmuş ve Dondurulmuş Su Ürünleri İthalatına İlişkin Uygulama Talimatı’nın
(SÜH/2003/19) “II - Kontrol Belgesi Onaylanması” başlıklı bölümünün 2 inci maddesinde belirtilen
ibraz edilecek belgelere ilave olarak “Av Belgesi” da istenilecektir. İthal edilerek Türkiye’de
işlenen ve daha sonra ihraç edilecek bu ürünler için “Av Belgesi” yerine Yeniden İhraç Belgesi
dosyasında bulunan “Yeniden İhraç Belgesi” düzenlenecektir.

İl Müdürlüklerince Yapılacaklar
1- Uygulamanın aksamadan yürüyebilmesi için İl Müdürlüğü imkânları dâhilinde konuyla

ilgili iş bölümü ve görevlendirmeler yapılacaktır.
2- İl SUBİS sorumlusu tarafından belge girişleri ve kontroller için yeterli sayıda personele

yetki tanımlanacaktır.
3- AB onay numaralı tesislerle sürekli işbirliği içinde olunacak, gerekli bilgilendirme ve

yönlendirmeler yapılacaktır.
4- Genelge ve eklerinin AB onay numaralı tesislere imza karşılığı teslimatı yapılacaktır.

İlinizdeki firmalara ait listede her firmanın SUBİS’e erişim sağlayarak Satış Bildirimi belgesi
düzenleyebilmesi için, Kullanıcı Adı ve Geçici şifresi yer almaktadır. Her firmanın Kullanıcı Adı ve
Geçici şifresi firmalara teslimatta verilecek belgede yer alacaktır.

Firmalar Tarafından Yapılacaklar
1- Her firma ürünlerin alımı ile ilgili sorumlu olarak bir veya birden fazla “ilk alıcı”

belirleyecek, bu kişilere ait aşağıdaki bilgiler en kısa sürede murat@kkgm.gov.tr ve
meldaa@kkgm.gov.tr adresine bildirecektir.

TC Kimlik No
Adı Soyadı
Sabit Telefon
Cep Telefonu
Faks No
e-posta
Bağlı Olduğu Firmanın Adı

2- Gönderilmiş olan şifreler SUBİS’te değiştirilecektir.

Kullanıcı Kodunuz
Geçici Şifreniz



EK-1 Balıkçılık ürünleri tanımlaması dışında tutulan ürünlerin listesi
 İçsu balıkçılık ürünleri
 Yavru veya larvaların yetiştirilmesiyle elde edilmiş yetiştiricilik ürünleri
 Süs/akvaryum balıkları
 Canlı istridye
 Canlı, Pecten, Chlamys or Placopecten cinsleri de içinde olmak üzere üzere canlı, taze veya

soğutulmuş böcekler
 Dondurulmuş Pecten maximus
 Taze veya soğutulmuş diğer böcekler
 Midyeler
 Denizden elde edilenler dışındaki salyangozlar
 Hazırlanmış veya korunmuş yumuşakçalar

Söz konusu liste AB Komisyonu tarafından GTİP bazında aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

— Taze balıkçılık ürünleri (aşağıda sıralanılan ürünler de içinde olmak üzere):
 0301 91 — Diğer canlı balık: Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve
Oncorhynchus chrysogaster)

 0301 92 — Diğer canlı balık: Yılanbalıkları (Anguilla spp.)
 0301 93 — Diğer canlı balık: Sazan
 ex 0301 99 — Diğer: içsu balığı (CN 0301 99 11 ve 0301 99 19)
 0302 11 — Taze veya soğutulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç)

0304: Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

 0302 12 — Taze veya soğutulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç)
0304: Pasifik salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve
Oncorhynchus rhodurus), Atlantik salmon (Salmo salar) ve Tuna salmonu (Hucho hucho)

 0302 66 — Taze veya dondurulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç)
0304: (Yılanbalığı türleri)

 ex 0302 69 — Taze veya dondurulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç)
0304: İçsu balık türleri (CN 0302 69 11 ve 0302 69 19)

 0303 11 — Taze veya dondurulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç)
0304: Pasifik salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve
Oncorhynchus rhodurus); karaciğer ve balık yumurtaları hariç.

 0303 21 —Dondurulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç) 0304:
Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

 0303 22 — Dondurulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç) 0304:
Atlantic salmon (Salmo salar) ve Tuna salmonu (Hucho hucho)

 0303 76 — Dondurulmuş balık (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç) 0304:
Yılanbalıkları (Anguilla spp.)

 ex 0303 79 — Diğer –dondurulmuş- balıklar (balık filetoları ile diğer balık kafa etleri hariç)
0304: içsu balıkları (CN 0303 79 11 ve 0303 79 19)

 ex 0304 19 — Taze veya soğutulmuş balık filetoları ve (kıyılmış veya kıyılmamış) diğer
balıketi: içsu balıkları (CN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 ve 0304 19 91)

 ex 0304 29 — İçsu balıkları dondurulmuş filetoları: (CN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29
17 ve 0304 29 19)

 ex 0304 99 — İçsu balıklarının, dondurulmuş diğer balık eti (CN 0304 99 21)
 ex 0305 30 — Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura; tütsülenmiş değil): Pasifik

salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus



tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus),
Atlantic salmon (Salmo salar), ve Tuna salmonu (Hucho hucho), tuzlanmış veya salamura
(CN 0305 30 30); alabalık türleri: Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus
chrysogaster; of carp (ex CN 0305 30 90)

 ex 0305 41 — Filetolar da dahil, tütsülenmiş balık: Pasifik salmon (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) ve
Tuna salmonu (Hucho hucho)

 ex 0305 49 — Filetolar da dahil, tütsülenmiş balık: Alabalık: (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) (CN 0305 49 45); Eels (Anguilla
spp.) (CN 0305 49 50); Carp (ex CN 0305 49 80)

 ex 0305 59 — Kurutulmuş balık (tüzlanmış veya tuzlanmmış; tütsülenmiş değil): Alabalık
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster); Sazan (ex CN
0305 59 80)

 ex 0305 69 — Balık (tuzlanmış; kurtulmuş değil veya tütsülenmiş ve salamura balık):
Pasifik salmon (Oncorhynchus nerka, O. gorbuscha, O. keta, O.tschawytscha, O.kisutch,
O.masou ve O.rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) ve Tuna salmonu (Hucho hucho)
(CN 0305 69 50); Alabalık (Salmo trutta, O.mykiss, O.clarki, O.aguabonita, O.gilae,
O.apache ve O.chrysogaster); Sazan (ex CN 0305 69 80)

 ex 0306 19 — İnsan tüketimine uyan, dondurulmuş diğer kabuklular (kabuklulu unu, eti,
peletleri dahil): içsu kereviti (CN 0306 19 10)

 ex 0306 29 — İnsan tüketimine uyan, dondurulmamış diğer kabuklular (kabukluların unu,
kaba unları, peletleri dahil): içsu kereviti (CN 0306 29 10)

 1604 11 00 — Hazırlanmış veya konserve balık (koruyuculu) (bütün veya parçalı;
kıyılmamış): Salmon.

 ex 1604 19 — Hazırlanmış veya konserve (koruyuculu) balık (bütün veya parçalı;
kıyılmamış): Salmon dışındaki diğer salmonlar (CN 1604 19 10)

 ex 1604 20 — Diğer hazırlanmış veya konserve (koruyuculu) balık: Salmon (CN 1604 20
10); salmon dışındaki salmonlar (CN 1604 20 30)

 ex 1605 40 00 — Hazır veya koruyuculu (konserve) diğer kabuklular: dereotu ile pişirilmiş
içsu kereviti; dondurulmuş

- Yavru veya larva su ürünleri yetiştiricilik ürünlerinden elde edilen yetiştiricilik ürünleri
 0301 10 — Canlı süsü balıkları
 0307 10 — İstiridyeler (kabuklu veya kabuksuz); canlı taze, soğutulmuş, dondurulmuş,

kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura istiridyeler (queen istiridyeler, Pecten cinsleri,
Chlamy’lar veya Placopecten dahil)

 0307 21 — Canlı, taze veya soğutulmuş (CN 0307 21 00)
 0307 29 — Diğer

— Midyeler
 0307 31 — Canlı, taze veya soğutulmuş
 0307 39 — Diğer
 ex 1605 90 — Diğer (CN 1605 90 11 ve 1605 90 19)
 0307 60 00 — Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)
 0305 10 00 — İnsan tüketimine uygun, balık unları, balık eti ve peletleri)
 ex 1605 90 30 — Diğer kabuklular, yumuşakçalar ve diğer sucul omurgasızlar, hazır veya

koruyuculu (konserve): deniztarağı, istiridye, salyangoz)
 1605 90 00 — Diğer sucul omurgasızlar. Hazır veya koruyuculu (konserve)



EK-2 Menşe Belgesi

TAZE, SOĞUTULMUŞ AVCILIK ÜRÜNÜ MENŞE BELGESİ
No:

Adı Sahibi

Yeni Ruhsat Kod No Filo Kayıt Numarası
BALIKÇI

GEMİSİNİN

Türü Miktarı Avlanma Tarihi Avlanma Bölgesi

AVLANAN

ÜRÜNÜN

Temin Şekli Miktarı (kg )

Temin Yeri

BUZ TEMİNİ

Muhafaza Şekli

Kasa Sayısı Kg/Adet Nakliye Şekli Tesise Teslim Tarihi
NAKLEDİLECEK

ÜRÜNÜN

Adı

AdresiTESISIN

Onay Numarası

Belgeyi Düzenleyenin (Balıkçı Gemisi Sorumlusu)

Adı ve Soyadı:

Tarihi :

İmza :



GENELGE EKİ DOSYALAR

1. Menşe Belgesi Kaydı

2. Seyir Defteri Veri Girişi

3. Firma Satış Bildirimi Girişi

4. Av Belgesi Düzenlemesinde Kontrol

5. Av Belgesi Örneği

6. Av Belgesinin Doldurulması

7. Yeniden İhraç Belgesi

8. 2008/1005 sayılı AB Yönetmeliği (Türkçe/İngilizce)



Ek-1  

 

İL İLÇE 

Adana Saimbeyli 

Afyonkarahisar Dinar 

Aydın Didim 

Balıkesir 

Ayvalık 

Bandırma 

Gömeç 

Çanakkale 

Lapseki 

Gelibolu 

Eceabat 

Edirne İpsala 

Hatay İskenderun 

Kayseri Pınarbaşı 

İstanbul 

Şile 

Silivri 

Büyükçekmece 

Sarıyer 

Kırklareli 
Demirköy 

Vize 

Konya 
Höyük 

Beyşehir 

Muğla 

Fethiye 

Bodrum 

Milas 

Köyceğiz 



Ek-2 

 

 

FİRMA ANTETİ 

 

 

 

 

Attestation of Exemption of Certificate of Catch 

Av Belgesi Muafiyet Bildirimi 

 
We hereby declare that the products detailed below , are product from raw materials captured before 1 January 

2010 which is the first date for compulsory issuing of  European Community Catch Certificate required  by 

council regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter 

and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.  

Aşağıda belirtilen ürünler, Yasadışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş avlanmayı önleme, caydırma ve ortadan 

kaldırmaya yönelik bir Topluluk sistemi kuran 29 Eylül 2009 tarihli (EC) 1005/2008 sayılı Konsey 

Yönetmeliğince av belgesi düzenlemesinin mecburi olduğu 1 Ocak 2010 tarihinden önce avlanan 

hammaddelerden üretilmiştir. 

 
Sanitary certificate No. / Sağlık Sertifikası No. F5 005123/009 

Type of fish/ Balık cinsi Engraulis engrasichous – Sarina pilchardus 

Region of origin / Menşe bölgesi Turkey, zone FAO 37 

Nationality of fishing vessel / balıkçı gemisinin bayrağı Turkish 

Details of production attached / İmalat detayları ektedir. 

 
This part must be completed by alther the responsible for production or the responsible for quality, on site. 

Bu bölüm fabrikada imalat sorumlusu veya kalite sorumlusu tarafından doldurulacaktır. 
Name & Title / İsim ve görevi 

 

 

 

 

 

 

Signature / İmza ve kaşe Date / Tarih Place / Yer 

 

Endorsed by competent autority (Signature and stamp) Yetkili kurum onayı (imza/kaşe) 
Name & Title / İsim ve görevi 

Ministary of Agriculture and Rural Affairs 

……… Province Agricultural Directorate 

………. County Agricultural Directorate 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

………….. İl Müdürlüğü 

………….. İlçe Müdürlüğü 

 

 

                        

 

 

 

 

Signature / İmza ve kaşe Date / Tarih Place / Yer 

 

 

 

 


