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BILAGA I
De följande bilagorna III och IV ska läggas till förordning (EG) nr 1224/2009
”BILAGA III
PRICKAR SOM SKA TILLDELAS INNEHAVARE AV FISKELICENS ELLER BEFÄLHAVARE INOM UNIONEN FÖR ALLVARLIGA
ÖVERTRÄDELSER
Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

Allvarlig överträdelse
Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter att korrekt registrera och rapportera data
om fiskeverksamhet, inbegripet data som ska översändas via kontrollsystemet för
fartyg och förhandsanmälan i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken.
Underlåtenhet att göra en fångstdeklaration eller landningsdeklaration tillgänglig
för tredjelandet och att skicka en elektronisk kopia av denna till
flaggmedlemsstaten i enlighet med artikel 30.1 i förordning (EU) 2017/2403.
Underlåtenhet att översända en landningsdeklaration eller avräkningsnota till
flaggmedlemsstaten när landningen av fångsten ägt rum i en hamn i ett tredjeland,
eller en omlastningsdeklaration eller en överföringsdeklaration när insatsen har ägt
rum utanför unionens vatten.
Användning av fiskeredskap som inte uppfyller kraven.
Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter i fråga om användning av fiskeredskap som
fastställs i bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.
Manipulering av en maskin eller av utrustning för kontinuerlig övervakning av
maskinstyrkan i syfte att öka maskinstyrkan utöver den maximala kontinuerliga
maskinstyrkan enligt motorcertifikatet.
Förfalskning eller döljande av fiskefartygs eller fiskeredskaps märkning, eller
fiskefartygs identitet eller registrering.
Förfalskning av dokument, data eller information eller användning av förfalskade
eller ogiltiga dokument, data eller information i samband med krav enligt
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet dokument,
1

prickar

3

3

3
4
4
5
5
5

Nr
9
10

11

12

13
14
15
16

17
18

Allvarlig överträdelse
uppgifter och information som avses i rådets förordning (EG) nr 1005/2008.
Döljande, förändring eller bortskaffande av bevis som behövs vid en undersökning.
Begående av flera överträdelser som tillsammans utgör ett allvarligt åsidosättande
av bestämmelserna om bevarande och förvaltning.
Underlåtenhet att ta upp och bevara ombord på fiskefartyget, även genom slipping,
och att omlasta, överföra och landa fångster som inte uppfyller storlekskraven, i
strid med gällande lagstiftning, eller fångster av arter som omfattas av
landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, såvida inte
upptagningen och behållandet ombord och landningen av sådana fångster skulle
bryta mot skyldigheter, inbegripet dem som gäller för regionala
fiskeriorganisationers områden, eller omfattas av undantag enligt bestämmelserna i
den gemensamma fiskeripolitiken inom fisken eller fiskezoner där dessa
bestämmelser är tillämpliga.
Bedrivande av fiskeverksamhet i ett område som omfattas av en regional
fiskeriorganisation på ett sätt som är oförenligt med eller står i strid med den
organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder.
Överföringsverksamhet i strid med den gemensamma fiskeripolitikens
bestämmelser eller tillämpliga bevarande- och förvaltningsåtgärder antagna av
regionala fiskeriorganisationer.
Landning i hamnar i tredjeländer utan förhandsanmälan som avses i artikel 19a i
denna förordning, eller landning av fiskeriprodukter från IUU-fiske.
Användning av förbjudna fiskeredskap.

prickar

5
5

5

5

5
5
6

Fiske i ett område med fiskebegränsning eller ett stängt område, eller under
fredningstid, eller utan kvoter eller efter det att kvoterna uttömts, eller under en
fastställd djupbegränsning.
Fiske utan giltig licens eller giltigt tillstånd som utfärdats av flaggstaten eller den
berörda kuststaten.
Riktat fiske efter, behållande ombord, omlastning, överföring eller landning av
arter som omfattas av ett moratorium, en fredningstid eller ett fiskeförbud.
2

6

7
7

Nr
19

20

21

22

Allvarlig överträdelse
Obstruktion av tjänstemäns eller observatörers arbete när de utför sina uppgifter.
Omlastning från eller till, överföring tillsammans med, deltagande i gemensamma
fiskeinsatser med, stöd till eller försörjning av fartyg som bedriver IUU-fiske enligt
definitionen i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, i synnerhet dem som anges i
förteckningar över IUU-fartyg upprättade av unionen eller en regional
fiskeriorganisation, som avses i artiklarna 29 och 30 i rådets förordning (EG) nr
1005/2008.
Omlastning utan det tillstånd som krävs eller i sådana fall där omlastningen är
förbjuden.
Inblandning i drift, förvaltning eller ägande av, eller att ha anställning på, ett fartyg
som bedriver IUU-fiske enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 1005/2008,
i synnerhet dem som anges i förteckningar över IUU-fartyg upprättade av unionen
eller en regional fiskeriorganisation, som avses i artiklarna 29 och 30 i rådets
förordning (EG) nr 1005/2008.
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prickar
7

7

7

7

BILAGA IV1
Alternativa kriterier för att karakterisera en överträdelse som allvarlig, i enlighet med artikel 90.3 i denna förordning
Verksamhet
Artikel 90.3 a
Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter att korrekt registrera och
rapportera data om fiskeverksamhet, inbegripet data som ska
översändas via kontrollsystemet för fartyg och förhandsanmälan i
enlighet med bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.
Artikel 90.3 b
Underlåtenhet
att
göra
en
fångstdeklaration
eller
landningsdeklaration tillgänglig för tredjelandet och att skicka en
elektronisk kopia av denna till flaggmedlemsstaten i enlighet med
artikel 30.1 i förordning (EU) 2017/2403.
Artikel 90.3 e
Underlåtenhet att ta upp och bevara ombord på fiskefartyget, även
genom slipping, och att omlasta, överföra och landa fångster som
inte uppfyller storlekskraven, i strid med gällande lagstiftning, eller
fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i
förordning (EU) nr 1380/2013, såvida inte upptagningen och
behållandet ombord och landningen av sådana fångster skulle bryta
mot skyldigheter, inbegripet dem som gäller för regionala
fiskeriorganisationers områden, eller omfattas av undantag enligt
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken inom fisken eller
fiskezoner där dessa bestämmelser är tillämpliga.
Artikel 90.3 f

Kriterier
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen togs
inom ett stängt område, eller
under en fastställd djupbegränsning.
– överträdelsen är den andra som konstaterats under de närmast
föregående tolv månaderna,
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen utgör
mängder som är lika med eller mer än två gånger högre än de tillåtna
toleransmarginaler som avses i artikel 14.3 och artikel 21.3 i denna
förordning,
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen motsvarar
a) mängder över 100 kg eller 20 % av de totala mängder som anges i
loggboken eller landnings- eller omlastningsdeklarationen, eller
b) ett värde på 10 % av fiskeriprodukternas totala värde,
när överträdelsen avser någon av följande arter:
 alla arter som omfattas av minsta referensstorlek för
bevarande i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av den landningsskyldighet som avses
i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,
 alla arter som omfattas av fiskemöjligheter i enlighet med
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av fleråriga planer,

1

De belopp som avses i denna bilaga ska beräknas på grundval av värdet av de fiskeriprodukter som erhållits genom överträdelsen, enligt gällande priser på Eumofa-plattformen
vid den tidpunkt då överträdelsen konstaterades, om sådana finns tillgängliga. I en situation där Eumofa-värden inte finns tillgängliga eller inte är relevanta ska nationella priser
eller priser som fastställts på viktiga internationella marknader som är relevanta för arten i fråga tillämpas, och det högre priset väljas.

4

Verksamhet
Kriterier
Bedrivande av fiskeverksamhet i ett område som omfattas av en
regional fiskeriorganisation på ett sätt som är oförenligt med eller
 alla arter som omfattas av ett moratorium, en fredningstid
står i strid med den organisationens bevarande- och
eller ett fiskeförbud,
förvaltningsåtgärder.
 alla arter som regleras av en regional fiskeriorganisation.
Artikel 90.3 g
– den misstänkta överträdelsen är den andra som konstaterats under
Tillhandahållande av fiskeriprodukter på marknaden i strid mot de närmast föregående tolv månaderna,
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken
– den misstänkta överträdelsen avser saluföring av IUU-produkter
medvetet eller i strid med IUU-förordningen,
– när den direkta försäljningen gjordes med ett oregistrerat
auktionscentrum eller en oregistrerad köpare, som avses i artikel 59 i
den här förordningen,
– slutförande eller inlämnande av avräkningsnotor inte uppfyller
kraven i artikel 62 i denna förordning, inklusive skyldigheten att
registrera och överföra alla data elektroniskt,
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen motsvarar
mängder över 100 kg eller 20 % av de totala mängder som anges i
loggboken eller landnings- eller omlastningsdeklarationen, eller
överstiger 10 % av fiskeriprodukternas totala värde, när
överträdelsen är kopplad till någon av följande arter:
 alla arter som omfattas av minsta referensstorlek för
bevarande i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av den landningsskyldighet som avses
i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,
 alla arter som omfattas av fiskemöjligheter i enlighet med
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av en flerårig plan,
 alla arter som omfattas av ett moratorium, en fredningstid
eller ett fiskeförbud,
5

Verksamhet
Artikel 90.3 c
Användning av fiskeredskap som inte uppfyller kraven.

Kriterier
 alla arter som regleras av en regional fiskeriorganisation.
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen togs
inom ett stängt område, eller
under en fastställd djupbegränsning.

Artikel 90.3 d
Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter i fråga om användning av – det fiskeredskap som använts är ett av följande:
fiskeredskap som fastställs i bestämmelserna i den gemensamma
 Fiske med sprängmedel
fiskeripolitiken.
 Förbjudna drivgarn
– antalet tillåtna redskap överstiger med 2 enheter antalet tillåtna
redskap ombord på fiskefartygen,
– den misstänkta överträdelsen är den andra som konstaterats under
de närmast föregående tolv månaderna,
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen utgör
mängder som är lika med eller mer än två gånger högre än de tillåtna
toleransmarginaler som avses i artikel 14.3 i denna förordning,
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen motsvarar
mängder över 100 kg eller 20 % av de totala mängder som anges i
loggboken eller landnings- eller omlastningsdeklarationen, eller
överstiger 10 % av fiskeriprodukternas totala värde, när
överträdelsen är kopplad till någon av följande arter:
 alla arter som omfattas av minsta referensstorlek för
bevarande i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av den landningsskyldighet som avses
i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,
 alla arter som omfattas av fiskemöjligheter i enlighet med
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av en flerårig plan,
 alla arter som omfattas av ett moratorium, en fredningstid
6

Verksamhet

Kriterier
eller ett fiskeförbud,
 alla arter som regleras av en regional fiskeriorganisation.
Artikel 90.3 h
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen togs
Bedrivande av fritidsfiske i strid med bestämmelserna i den
 inom ett stängt område, eller
gemensamma fiskeripolitiken eller försäljning av fångster från
 under en fastställd djupbegränsning.
fritidsfiske.
– den misstänkta överträdelsen är den tredje som konstaterats under
de närmast föregående sex månaderna,
– fångsterna i samband med den misstänkta överträdelsen motsvarar
mängder över 5 kg, när överträdelsen avser någon av följande arter:
 alla arter som omfattas av minsta referensstorlek för
bevarande i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av den landningsskyldighet som avses
i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,
 alla arter som omfattas av fiskemöjligheter i enlighet med
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken,
 alla arter som omfattas av en flerårig plan,
alla arter som omfattas av ett moratorium, en fredningstid
eller ett fiskeförbud.
Artikel 90.3 i
Antalet samtidiga överträdelser som inte anses vara enskilt allvarliga
Begående av flera överträdelser som tillsammans utgör ett allvarligt överträdelser överstiger 3.
åsidosättande av bestämmelserna om bevarande och förvaltning.
”
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BILAGA II
Bilaga II till förordning (EU) 1005/2008 och tillägg 1 till den bilagan ska ersättas med
följande:

”BILAGA II – Europeiska unionens fångstintyg och intyg om återexport

i) EU-FÅNGSTINTYG
Godkännande myndighet

Dokumentnummer
1. Namn

Adress

2. Fiskefartygets namn

Flagg – Hemmahamn och
registreringsnummer

Tfn
Fax
Anropssignal

Nummer hos
IMO/Lloyd's (i
förekomm. fall)

Fiskelicens nr – Giltig t.o.m. Inmarsat nr, fax nr, tfn nr, e-postadress (i förekommande fall)
3. Produktbeskrivning

Art

Godkänd typ av bearbetning
ombord:

Produktkod

Fångstområd
e(n) och
datum

4. Hänvisningar till tillämpliga bevarandeoch förvaltningsåtgärder
Beräknad
Beräknad
levande
levande vikt
Kontrollerad landad
landningsvikt
(nettovikt fisk
vikt (nettovikt i kg)
(nettovikt fisk
i kg)
i kg)

5. Namn på fiskefartygets befälhavare – underskrift – sigill:
6. Deklaration om omlastning till sjöss
Namn på fiskefartygets befälhavare
Befälhavare på fartyget
som tar emot fångsten

Underskri
ft

Underskri Omlastning
Beräknad vikt (kg)
ft och
Dag/Område/Position
datum
Fartygets namn Anropssigna Nummer hos IMO/Lloyd’s
l
(i förekomm. fall)

7. Omlastnings- och/eller landningstillstånd inom ett hamnområde:
Landningsham Landningsdatu Sigill (stämpel)
Namn Myndighe Underskrif Adress
Tfn
n (i tillämpliga m (i
t
t
fall)
Omlastningsh
amn (i
tillämpliga
fall)

8. Exportörens namn

Underskrift

Datum
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tillämpliga
fall)
Omlastningsd
atum (i
tillämpliga
fall)

Sigill

Sigill (stämpel)

och adress
9. Godkännande av flaggstatens myndighet:
Namn/Titel
Underskrift
Datum
10. Upplysningar om transporten: Se tillägg
11. Importdeklaration:
Företag, namn, adress,
Underskrift
Datum
Eori-nummer och
kontaktuppgifter för
importören (ange
detaljerat)
Företag, namn, adress,
Underskrift
Datum
Eori-nummer och
kontaktuppgifter för
importörens representant
(ange detaljerat)
Produktbeskrivning:
KN-nummer
Varuslag

Sigill (stämpel)

Sigill

Sigill

Nettovik
t i kg

Nettovikt fisk i kg

Dokument i enlighet med
Ja/nej (om
Referenser
artikel 14.1 i förordning
tillämpligt)
(EG) nr 1005/2008:
Dokument i enlighet med
Ja/nej (om
Referenser
artikel 14.2 i förordning
tillämpligt)
(EG) nr 1005/2008:
Medlemsstat och
importtullkontor
Transportmedel vid
Transportdokumentets
Beräknad ankomsttid (om inlämnande enligt
ankomst (flyg, vägfordon,
referens
artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1005/2008)
fartyg, tåg)
Tulldeklarationsnummer (i CVED-nummer (om
förekommande fall)
sådant finns)
12. Importkontroll: Myndighet
Ort
Import
Import
Kontroll begärd –
godkänd(*)
uppskjuten(*) datum
13. Fångstintyg nekas
Fångstintyg nekas på grundval av:
(*)
Artikel 18.1a
Artikel 18.1b
Artikel 18.1c
Artikel 18.1d
9

Artikel 18.1e
Artikel 18.1f
Artikel 18.1g
Artikel 18.2a
Artikel 18.2b
Artikel 18.2c
Artikel 18.2d
(*) Kryssa i lämplig ruta

ii) EU-INTYG OM ÅTEREXPORT
Intygets nummer
Datum
Medlemsstat
1. Beskrivning av den återexporterade Vikt (kg)
produkten:
Skillnad i förhållande till den
Art
Produktkod
totala mängd som angivits i
fångstintyget
2. Namn på
Adress
Underskrift
Datum
återexportören
3. Myndighet
Namn/Titel
Underskrift
Datum
Sigill/Stämp
el
4. Återexportkontroll
Ort:
Återexport
Kontroll begärd(*)
Återexportdeklara
godkänd(*)
tion: nummer och
datum
(*) Kryssa i lämplig ruta
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Tillägg
UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN
1. Exportland

2. Exportörens underskrift

Hamn/flygplats/annan utgångsplats
Fartygets namn och flagg

Containernu

Flygnummer/flygfraktsedelns

mmer

nummer

Bifogad lista

Lastbilens nationalitet och
registreringsnummer
Järnvägsfraktsedelns nummer
Andra transportdokument
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Namn

Adress

Underskrif
t

