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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
Πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ)
αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1139 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας
{SEC(2018) 267 final} - {SWD(2018) 279 final} - {SWD(2018) 280 final}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τα ακόλουθα παραρτήματα III και IV προστίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή ΣΕ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Αριθ.

1

2

3
4
5
6
7
8

Σοβαρή παράβαση
Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων ακριβούς καταγραφής και αναφοράς των
δεδομένων που αφορούν αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται από το σύστημα παρακολούθησης
σκαφών και των προαναγγελιών, όπως απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες της
κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Μη υποβολή δήλωσης αλιευμάτων ή δήλωσης εκφόρτωσης στην τρίτη χώρα και
μη αποστολή ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτών στο κράτος μέλος σημαίας, όπως
απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ)
2017/2403.
Μη διαβίβαση δήλωσης εκφόρτωσης ή δελτίου πώλησης στο κράτος μέλος
σημαίας όταν η εκφόρτωση των αλιευμάτων έχει πραγματοποιηθεί στον λιμένα
τρίτης χώρας ή δήλωσης μεταφόρτωσης ή δήλωσης μεταβίβασης όταν η
διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί εκτός των ενωσιακών υδάτων.
Χρήση μη συμμορφούμενου αλιευτικού εργαλείου.
Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που αφορούν τη χρήση αλιευτικών εργαλείων, όπως
ορίζονται στους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Επέμβαση σε κινητήρα ή σε συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της ισχύος
κινητήρα με σκοπό την αύξηση της ισχύος του πέραν της μέγιστης συνεχούς
ισχύος κινητήρα που προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα.
Παραποίηση ή απόκρυψη των διακριτικών αλιευτικού σκάφους ή αλιευτικού
εργαλείου, της ταυτότητας ή του νηολογίου ενός αλιευτικού σκάφους.
Παραποίηση εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών ή χρήση παραποιημένων ή
1

μόρια

3

3

3
4
4
5
5
5

Αριθ.

9
10

11

12

13

14

Σοβαρή παράβαση
άκυρων εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τους
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων,
των δεδομένων και των πληροφοριών, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1005/2008·
Παραποίηση, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν
έρευνα.
Διάπραξη επανειλημένων παραβάσεων, οι οποίες σωρευτικώς συνιστούν σοβαρή
περιφρόνηση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης.
Παράλειψη ανάσυρσης, διατήρησης επί του αλιευτικού σκάφους και εκφόρτωσης,
μεταξύ άλλων μέσω ολίσθησης, μεταφοράς και εκφόρτωσης τυχόν αλιευμάτων
μεγέθους μικρότερου του κανονικού κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή
αλιευμάτων ειδών υπαγόμενων στην υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκτός αν η ανάσυρση, η διατήρηση επί του
σκάφους και η εκφόρτωση των αλιευμάτων αυτών θα ήταν αντίθετες προς τις
υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων για περιοχές διακανονισμού των περιφερειακών
οργανώσεων αλιείας, ή θα υπάγονταν στις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι κανόνες
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για τους τύπους αλιείας ή τις αλιευτικές ζώνες
όπου εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες.
Διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή περιφερειακής οργάνωσης
διαχείρισης της αλιείας κατά τρόπο μη σύμφωνο με τα μέτρα διατήρησης και
διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης ή κατά τρόπο που παραβαίνει τα μέτρα
διατήρησης και διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης.
Διεξαγωγή δραστηριοτήτων μεταβίβασης κατά παράβαση των κανόνων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής ή των εφαρμοστέων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που
έχουν θεσπιστεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.
Εκφόρτωση σε λιμένες τρίτων χωρών χωρίς προαναγγελία, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 19α του παρόντος κανονισμού· ή εκφόρτωση αλιευτικών προϊόντων που
προέρχονται από δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας.

μόρια

5
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15

Χρησιμοποίηση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων.

6

16

Αλίευση σε περιοχή περιορισμένης αλιείας ή σε απαγορευμένη περιοχή ή σε
περιοχή αποκατάστασης αποθεμάτων ιχθύων ή σε απαγορευμένη περίοδο, χωρίς

6

2

Αριθ.

17
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21

22

Σοβαρή παράβαση
ποσόστωση ή μετά την επίτευξη ποσόστωσης ή πέραν απαγορευμένου βάθους.
Αλίευση χωρίς ισχύουσα άδεια, άδεια αλίευσης ή έγκριση εκδοθείσα από το
κράτος σημαίας ή από το οικείο παράκτιο κράτος.
Άσκηση δραστηριοτήτων κατευθυνόμενης αλιείας, διατήρησης επί του σκάφους,
μεταφόρτωσης, διαβίβασης ή εκφόρτωσης ειδών τα οποία αποτελούν αντικείμενο
αναστολής αλίευσης, τελούν υπό περίοδο απαγόρευσης ή των οποίων η αλίευση
απαγορεύεται.
Παρεμπόδιση της εργασίας υπαλλήλων ή παρατηρητών κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Μεταφόρτωση από ή προς σκάφη που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία ή διεξαγωγή
δραστηριοτήτων μεταβίβασης με σκάφη που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία,
συμμετοχή σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με σκάφη που επιδίδονται σε
ΠΛΑ αλιεία ή υποστήριξη ή προμήθεια σκαφών που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία,
όπως ορίζεται στο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, και ιδίως
εκείνων που παρατίθενται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης ή
περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 29
και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.
Μεταφόρτωση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή όταν η μεταφόρτωση
απαγορεύεται.
Συμμετοχή στη λειτουργία, στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία σκάφους που
επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία ή απασχόληση σε τέτοιο σκάφος, όπως ορίζεται στο
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, και ιδίως εκείνων που
παρατίθενται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης ή περιφερειακής
οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 29 και 30 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV1
Εναλλακτικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας παράβασης ως σοβαρής, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού
Δραστηριότητες
Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων ακριβούς καταγραφής και
αναφοράς των δεδομένων που αφορούν αλιευτικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται
από το σύστημα παρακολούθησης σκαφών και των προαναγγελιών,
όπως απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής
πολιτικής·

Κριτήρια
- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αποκτήθηκαν:
σε απαγορευμένη περιοχή· ή
πέραν απαγορευμένου βάθους·

Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο β)
Μη υποβολή δήλωσης αλιευμάτων ή δήλωσης εκφόρτωσης στην
τρίτη χώρα και μη αποστολή ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτών στο
κράτος μέλος σημαίας τους, όπως απαιτείται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403.

- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αντιπροσωπεύουν ποσότητες ίσες ή περισσότερο από δύο φορές
μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής που αναφέρονται στο
άρθρο 14 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του
παρόντος κανονισμού·

Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο ε)
Παράλειψη ανάσυρσης, διατήρησης επί του αλιευτικού σκάφους και
εκφόρτωσης, μεταξύ άλλων μέσω ολίσθησης, μεταφοράς και
εκφόρτωσης τυχόν αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού
κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή αλιευμάτων ειδών
υπαγόμενων στην υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκτός αν η ανάσυρση, η
διατήρηση επί του σκάφους και η εκφόρτωση των αλιευμάτων
αυτών θα ήταν αντίθετες προς τις υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων για
περιοχές διακανονισμού των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, ή

- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αντιστοιχούν:
α) σε ποσότητες μεγαλύτερες των 100 κιλών ή στο 20 % των
συνολικών ποσοτήτων που αναφέρονται στο ημερολόγιο ή στη
δήλωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ή
β) σε αξία 10 % της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων,
όταν η παράβαση αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη:
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε ελάχιστο μέγεθος αναφοράς
διατήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής
πολιτικής·

- η παράβαση είναι η δεύτερη που εντοπίστηκε κατά τους
προηγούμενους δώδεκα μήνες·

1

Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα υπολογίζονται επί της αξίας των αλιευτικών προϊόντων που προέκυψαν από τη διάπραξη της παράβασης, σύμφωνα με τις
τιμές που ισχύουν στην πλατφόρμα του παρατηρητηρίου ευρωπαϊκών αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) κατά τον χρόνο της διαπίστωσης της
παράβασης, εάν είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση όπου οι τιμές στην EUMOFA δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι συναφείς, εφαρμόζονται οι εθνικές τιμές ή οι τιμές που
προσδιορίζονται σε κύριες διεθνείς αγορές και είναι συναφείς για τα σχετικά είδη και η υψηλότερη τιμή υπερισχύει.

4

Δραστηριότητες
Κριτήρια
θα υπάγονταν στις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι κανόνες της κοινής
 όλα τα είδη που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης,
αλιευτικής πολιτικής για τους τύπους αλιείας ή τις αλιευτικές ζώνες
όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού 1380/2013·
όπου εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες·
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε αλιευτικές δυνατότητες
σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο στ)
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε πολυετή σχέδια·
Διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή περιφερειακής
οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας κατά τρόπο μη σύμφωνο με τα
 όλα τα είδη που αποτελούν αντικείμενο αναστολής, τελούν
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης ή κατά
υπό περίοδο απαγόρευσης ή των οποίων η αλίευση
τρόπο που παραβαίνει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν
απαγορεύεται·
λόγω οργάνωσης.
 όλα τα είδη που ρυθμίζονται από περιφερειακή οργάνωση
διαχείρισης της αλιείας.
Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)
- η εικαζόμενη παράβαση είναι η δεύτερη που εντοπίστηκε κατά
Διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊόντων κατά παράβαση των τους προηγούμενους δώδεκα μήνες·
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής
- η εικαζόμενη παράβαση αφορά την εμπορία προϊόντων ΠΛΑ
αλιείας εν γνώσει ή κατά παράβαση του κανονισμού για την ΠΛΑ
αλιεία
- όταν η άμεση πώληση πραγματοποιείται με μη εγγεγραμμένη
ιχθυόσκαλα ή μη εγγεγραμμένο αγοραστή, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 59 του παρόντος κανονισμού·
- η συμπλήρωση ή η υποβολή των δελτίων πώλησης δεν
συμμορφώνονται με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης καταγραφής και διαβίβασης
όλων των δεδομένων ηλεκτρονικά·
- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αντιστοιχούν σε ποσότητες μεγαλύτερων των 100 κιλών ή στο 20 %
των συνολικών ποσοτήτων που αναφέρονται στο ημερολόγιο ή στη
δήλωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ή σε αξία 10 % της συνολικής
αξίας των αλιευτικών προϊόντων, όταν η παράβαση αφορά
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη:
5

Δραστηριότητες

Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Χρήση μη συμμορφούμενου αλιευτικού εργαλείου.

Κριτήρια
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε ελάχιστο μέγεθος αναφοράς
διατήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής
πολιτικής·
 όλα τα είδη που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013·
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε αλιευτικές δυνατότητες
σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε πολυετές σχέδιο·
 όλα τα είδη που αποτελούν αντικείμενο αναστολής, τελούν
υπό περίοδο απαγόρευσης ή των οποίων η αλίευση
απαγορεύεται·
 όλα τα είδη που ρυθμίζονται από περιφερειακή οργάνωση
διαχείρισης της αλιείας.
- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αποκτήθηκαν:
σε απαγορευμένη περιοχή· ή
πέραν απαγορευμένου βάθους·

Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο δ)
Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που αφορούν τη χρήση αλιευτικών
εργαλείων, όπως ορίζονται στους κανόνες της κοινής αλιευτικής - τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ανήκουν σε μία από τις
πολιτικής.
ακόλουθες κατηγορίες:
 Αλίευση με εκρηκτικά υλικά
 Απαγορευμένα παρασυρόμενα απλάδια

- ο αριθμός των επιτρεπόμενων εργαλείων υπερβαίνει κατά 2
μονάδες τον αριθμό επιτρεπόμενων εργαλείων επί των αλιευτικών
σκαφών·
- η εικαζόμενη παράβαση είναι η δεύτερη που εντοπίστηκε κατά
τους προηγούμενους δώδεκα μήνες·
- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αντιπροσωπεύουν ποσότητες ίσες ή περισσότερο από δύο φορές
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Δραστηριότητες

Κριτήρια
μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής που αναφέρονται στο
άρθρο 14 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού·

- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αντιστοιχούν σε ποσότητες μεγαλύτερων των 100 κιλών ή στο 20 %
των συνολικών ποσοτήτων που αναφέρονται στο ημερολόγιο ή στη
δήλωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ή σε αξία 10 % της συνολικής
αξίας των αλιευτικών προϊόντων, όταν η παράβαση αφορά
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη:
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε ελάχιστο μέγεθος αναφοράς
διατήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής
πολιτικής·
 όλα τα είδη που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013·
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε αλιευτικές δυνατότητες
σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε πολυετές σχέδιο·
 όλα τα είδη που αποτελούν αντικείμενο αναστολής, τελούν
υπό περίοδο απαγόρευσης ή των οποίων η αλίευση
απαγορεύεται·
 όλα τα είδη που ρυθμίζονται από περιφερειακή οργάνωση
διαχείρισης της αλιείας.
Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο η)
- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
Διεξαγωγή δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας κατά παράβαση αποκτήθηκαν:
των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή πώληση αλιευμάτων
 σε απαγορευμένη περιοχή· ή
που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
 πέραν απαγορευμένου βάθους·
- η εικαζόμενη παράβαση είναι η τρίτη που εντοπίστηκε κατά τους
προηγούμενους έξι μήνες·
- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την εικαζόμενη παράβαση
αντιστοιχούν σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 5 κιλά, όταν η
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Δραστηριότητες

Κριτήρια
παράβαση αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη:
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε ελάχιστο μέγεθος αναφοράς
διατήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής
πολιτικής·
 όλα τα είδη που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013·
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε αλιευτικές δυνατότητες
σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
 όλα τα είδη που υπόκεινται σε πολυετές σχέδιο·
όλα τα είδη που αποτελούν αντικείμενο αναστολής, τελούν
υπό περίοδο απαγόρευσης ή των οποίων η αλίευση
απαγορεύεται.
Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο θ)
Ο αριθμός των ταυτόχρονων παραβάσεων που δεν θεωρούνται
Διάπραξη επανειλημένων παραβάσεων, οι οποίες σωρευτικώς μεμονωμένα σοβαρές παραβάσεις υπερβαίνει τις 3.
συνιστούν σοβαρή περιφρόνηση των μέτρων διατήρησης και
διαχείρισης.
«
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Το παράρτημα IΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1005/2008 και το προσάρτημα σε αυτό το
παράρτημα αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πιστοποιητικό αλιευμάτων και πιστοποιητικό επανεξαγωγής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
i) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αριθμός εγγράφου
Αρχή επικύρωσης
1. Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλ.
Φαξ
2. Όνομα αλιευτικού
Σημαία – Λιμένας και αριθμός
Όνομα
Αριθμός IMO/Lloyds
σκάφους
νηολογίου
σκάφους
(εάν υπάρχει)
Αριθμός αδείας αλιείας –
Αριθμός Inmarsat. Αριθμός τηλεομοιοτυπίας. Αριθμός τηλεφώνου.
Ισχύει μέχρι
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχει)
3. Περιγραφή προϊόντος Τύπος επιτρεπόμενης
μεταποίησης επί του
σκάφους:

Είδος

Κωδικός
προϊόντος

Ημερομηνίες
και περιοχές
αλιείας

4. Αναφορά σε εφαρμοστέα μέτρα
διατήρησης και διαχείρισης

Εκτιμώμενο
βάρος
ζωντανών
αλιευμάτων
(καθαρό
βάρος ιχθύων
σε kg)

Εκτιμώμενο
βάρος
ζωντανών
αλιευμάτων
προς
εκφόρτωση
(καθαρό
βάρος ιχθύων
σε kg)

Επαληθευμένο
εκφορτωθέν βάρος
(καθαρό βάρος σε
kg)

5. Όνομα πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους - Υπογραφή - Σφραγίδα:
6. Δήλωση μεταφόρτωσης εν πλω
Ονοματεπώνυμο πλοιάρχου αλιευτικού
σκάφους
Πλοίαρχος σκάφους
παραλαβής

Υπογραφ
ή

Υπογραφ
ή και
ημερομη
νία
Όνομα
σκάφους

Ημερομηνία/Περιοχή/ Εκτιμώμενο βάρος
Στίγμα μεταφόρτωσης (kg)

Αναγνωριστ Αριθμός IMO/Lloyds
ικό κλήσεως (εάν υπάρχει)
ασυρμάτου
7. Άδεια μεταφόρτωσης ή/και εκφόρτωσης εντός ζώνης λιμένα:
Ονομ Αρχή
Υπογραφ Διεύθυν Τηλ.
Λιμένας
Ημερομηνία Σφραγίδα
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ατεπ
ώνυμ
ο

8. Όνομα και
διεύθυνση του
εξαγωγέα

ή

ση

Υπογραφή

εκφόρτωσης

εκφόρτωσης

(κατά
περίπτωση)
Λιμένας
μεταφόρτωση
ς (κατά
περίπτωση)

(κατά
περίπτωση)
Ημερομηνία
μεταφόρτωση
ς (κατά
περίπτωση)

Ημερομηνία

9. Επικύρωση της αρχής του κράτους σημαίας:
Ονοματεπώνυμο/Τίτλος
Υπογραφή

Ναι/Όχι
(κατά
περίπτωση)

Παραπομπές

Ναι/Όχι
(κατά
περίπτωση)

Παραπομπές
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Σφραγίδα

Ημερομηνί Σφραγίδα
α

10. Λεπτομέρειες μεταφοράς: Βλ. προσάρτημα
11. Δήλωση εισαγωγέα:
Εταιρεία, όνομα,
Υπογραφή
Ημερομηνία
διεύθυνση, αριθμός EORI
και στοιχεία επικοινωνίας
του εισαγωγέα
(προσδιορίστε τα
στοιχεία)
Εταιρεία, όνομα,
Υπογραφή
Ημερομηνία
διεύθυνση, αριθμός EORI
και στοιχεία επικοινωνίας
του αντιπροσώπου του
εισαγωγέα (προσδιορίστε
τα στοιχεία)
Περιγραφή του προϊόντος: Κωδικός ΣΟ
Περιγραφή
προϊόντος

Έγγραφο βάσει του
άρθρου 14 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008
Έγγραφο βάσει του
άρθρου 14 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008:
Κράτος μέλος και

Σφραγίδα

Σφραγίδα

Σφραγίδα

Καθαρό
βάρος
σε kg

Καθαρό βάρος
ιχθύων σε kg

τελωνείο εισαγωγής
Μέσο μεταφοράς κατά
την άφιξη (αεροσκάφος,
όχημα, πλοίο, τρένο)

Αριθμός αναφοράς του
παραστατικού
μεταφοράς

Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης (εάν η υποβολή
πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 12
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1005/2008)

Αριθμός διασάφησης (εάν Αριθμός CVED (εάν
εκδόθηκε)
υπάρχει)
12. Έλεγχος εισαγωγής: Αρχή
Τόπος
Η εισαγωγή
εγκρίνεται(*)
13. Απόρριψη πιστοποιητικού
αλιευμάτων

Η εισαγωγή
Ζητήθηκε
αναστέλλεται( επαλήθευση *)
ημερομηνία
Το πιστοποιητικού αλιευμάτων απορρίπτεται με
(*)
βάση το:
Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β)
Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)
Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α)
Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β)
Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

(*) Να επιλεχθεί η κατάλληλη ένδειξη

ii) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αριθμός
Ημερομηνία
Κράτος μέλος
πιστοποιητικού
1. Περιγραφή προϊόντος προς
Βάρος (kg)
επανεξαγωγή:
Διαφορά από την ολική
Είδος
Κωδικός προϊόντος
ποσότητα που δηλώνεται στο
πιστοποιητικό αλιευμάτων
2. Όνομα
Διεύθυνση
Υπογραφή
Ημερομηνί
επανεξαγωγέα
α
3. Αρχή
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Ονοματεπώνυμο/Τίτλο
ς

Υπογραφή

Ημερομηνία

4. Έλεγχος επανεξαγωγής
Τόπος:
Επανεξαγωγή
εγκρίνεται(*)

Ζητήθηκε
επαλήθευση(*)

(*) Να επιλεχθεί η κατάλληλη ένδειξη
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Σφραγίδα

Δήλωση
επανεξαγωγής:
αριθμός και
ημερομηνία

Προσάρτημα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
1. Χώρα εξαγωγής

2. Υπογραφή εξαγωγέα

Λιμένας/αερολιμένα/άλλος τόπος
αναχώρησης
Όνομα και σημαία σκάφους

Αριθμοί

Ονοματε Διεύθυνσ

Αριθμός πτήσης/αριθμός δελτίου

εμπορευματο

πώνυμο

αεροπορικής μεταφοράς

κιβωτίων:

Εθνικότητα και αριθμός

επισυνάπτετ

καταχώρισης φορτηγού

αι κατάλογος

Αριθμός δελτίου σιδηροδρομικής
μεταφοράς
Άλλο έγγραφο μεταφοράς
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η

Υπογραφή

