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Paglaban sa Ilegal, Di naiulat at Di napangasiwaang ( Illegal, Unreported and Unregulated o IUU)
Pangingisda at Pagkaing-dagat na Pandaraya
Mga Salik na Nagsusulok para sa Aksyon ng E.U.
Ang IUU na pangingisda at pagkaing-dagat na panlilinlang ay nagsasapanganib sa mahahalagang likas
na mapagkukunan na mapanganib sa pandaigdig na seguridad ng pagkain at naglalagay sa mga
sumusunod sa batas na mga mangingisda at prodyuser ng pagkaing-dagat sa kapinsalaan dito sa E.U.
at sa ibang bansa.
Ipinanukalang

Inilabas na Planong
Aksyon na itinatawag para
sa Pagkilala sa Uring
Mahina sa IUU na
Pangingisda at Pagkaingdagat na Panlilinlang; at
Implementasyon
Isinasagawang
pampublikong kasunduan sa
pamamagitan ng mga
pampublikong pagpupulong,
webinar, abisong Pederal na
Pagrehistro, at inisyatiba
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Enero 2018

Alituntunin para
sa inilabas na
Programa sa
Pagbabantay sa
Pag-angkat ng
Pagkaing-dagat

Disyembre 2016

Marso 2015

Hunyo 2014

Pampanguluhang
Memorandum
Ipinag-uutos sa NOAA
at ng mga kasosyong
ahensya ng
Pamahalaan ng E.U.
Na mag-ulat sa
“mga rekomendasyon
para sa pagpapatupad
ng komprehensibong
balangkas ng
pinagsama-samang
mga programa upang
sugpuin ang IUU na
pangingisda at
pagkaing-dagat na
panlilinlang na nagdiriin
sa mga lugar na may
pinakamalaking
pangangailangan.”

Rekomendasyon #14 & 15 unang yugto ng programa sa
pagkanasususog batay sa
panganib upang subaybayan
ang pagkaing-dagat mula sa
punto ng pag-aani patungo sa
pagpasok sa komersyo ng
E.U.

Pebrero 2016

Disyembre 2014

15 inilabas na
Rekomendasyon

Panghuling Alituntunin
para sa inilabas na
Programa sa Pagbabantay
sa Pag-angkat ng
Pagkaing-dagat
(May bisa simula Enero
9.2017)
Isinasagawang
pampublikong kasunduan sa
pamamagitan ng mga
pampublikong pagpupulong,
webinar, abisong Pederal na
Pagrehistro, at inisyatiba

Ang Enero 1,
2018 ay petsa ng
ipinatutupad na
pagsunod para sa
pinakamataas na
priyoridad na uri
na kabilang sa
alituntunin

Tungkol sa Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng
Pagkaing-dagat
Itinatatag ng Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat ang pagpapahintulot, paguulat ng data at pagtatago ng mga kinakailangang tala para sa pag-aangkat ng tiyak na inuuang isda at
mga produktong isda na kinilala bilang partikular na mahina sa IUU na pangigisda at/o pagkaing-dagat
na panlilinlang.
Mga Pangunahing Punto Na Dapat Mong Malaman:
1. Ang alintuntunin na nagtatatag ng Programa sa Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat ay
ginagamit lamang sa pagkaing-dagat na pumapasok sa E.U. mula sa banyagang bansa. Ang tala ng
tagapag-angkat ay kailangan para itago ang mga tala hinggil sa serye ng kustodiya ng isda at
pagkaing isda mula sa pag-ani hanggang sa punto ng pagpasok sa E.U.
2. Ang nakolektang data ay magpapahintulot sa mga priyoridad na uring ito ng pagkaing-dagat na
masubaybayan mula sa punto ng pagpasok sa komersyo ng E.U. Pabalik sa punto ng pag-aani o
produksyon upang mapatunayan na ito ay makatarungang inani o ginawa.
3. Ang koleksyon ng impormasyon ng pag-aani at pagbaba para sa mga uring ito ng priyoridad na
pagkaing-dagat ay isasakatuparan sa pamamagitan ng International Trade Data System (ITDS) na
pag-uulat.
4. Ang impormasyon na nakolekta sa ilalim ng programang ito ay kompidensiyal.
5. Ang alituntunin din ay ginagamit sa inangkat-muling produkto ng priyoridad na uri na orihinal na inani
sa E.U.

Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat:
Impormasyong Kokolektahin

Entidad ng Pag-aani o Paggawa
 Pangalan at bandila ng estado ng (mga) sasakyang
pang-ani
 Ebidensya ng pahintulot na mangisda(numero ng
permiso o lisensya)
 Kaiibang sasakyang identifier (kung available)
 (Mga) uri ng kagamitang ginamit sa pangingisda
 (Mga) pangalan ng sakahan o pasilidad sa pagaalaga mga hayop na nabubuhay sa tubig

Red snapper
 Sea cucumber
*Abulon
 Mga pating
 Atlantikong Bakalaw
 Asul na alimasag (Atlantiko) * Hipon
 Isdang Ispada
 Isang dolpin (Mahi Mahi)
 Albacore, bigeye, skipjack,
 Gruper
bluefin at yellowfin tuna
 Haring alimasag (pula)
 Pasipikong Bakalaw

13 PRIYORIDAD NA URI 

Isda – Ano, Kailan at Saan

Tala ng Tagapag-angkat

 Uri ng isda – numero ng Aquatic Sciences Fishery
Information System (ASFIS)
 (Mga) petsa ng paglapag
 (Mga) punto ng unang paglapag
 Pangalan ng (mga) entidad kung saan lumapag o
inihatid ang isda
 (Mga) anyo ng produkto sa oras ng paglapag
kabilang ang dami at bigat ng produkto
 (Mga) lugar ng mailap na paghuli o pag-aani ng
inaalagaang hayop na nabubuhay sa tubig

 Pangalan, pagkakaugnay at impormasyon ng kontak
 Nagbigay ng numero ng international fisheries trade permit (IFTP)
ang Pangisdaang NOAA
 Ang tala ng tagapag-angkat ay may pananagutan sa pag-iingat ng
mga rekord hinggil sa mga serye ng kustodiya (sa itaas)
 Impormasyon sa anumang kaputusan ng produkto (mga
deklarasyon sa pamamagitan ng mga sasakyang pangani/pangdala, kwenta ng pagkarga)
 Mga tala sa pagpoproseso, pagpo-prosesong muli, at paghahalo
ng produkto

Impormasyon Na Dapat Mong Malaman
• Ang panghuling alituntunin ay inilathala noong Disyembre 9, 2016. Nagkaroon ng bisa noong Enero 9,
2017.
• Enero 1, 2018 ay ipinatutupad na petsa ng pagsunod para sa pinaka priyoridad na uring nakalista sa
alituntunin, kasama ang *hipon at abulon na pagsunod na isinama sa ibang araw.
•
Ipinagpapatuloy na pagpapalawak at paglahok sa mga tagapag-angkat na taga-E.U, mga kasosyo sa
banyagang kalakalan, at mga pandaigdig na prodyuser ng pagkaing-dagat.
o Web portal ng Armadong Pwersa ng IUU - www.iuufishing.noaa.gov
o Gabay sa Pagsunod, Pilyego ng Katotohanan
• Ang pangisdaang NOAA ay nagtratrabaho kasama ang mga Adwana at Proteksyon ng Hangganan
upang maisagawa ang kinakailangang pagtatakda ng mensahe sa ITDS at pagpoprograma ng
alituntunin ng negosyo
• Ang Pangisdaang NOAA ay bumubuo ng Programa sa Komersyong Pinagkakatiwalaang
Mangangalakal upang padaliin ang pagsunod
• Para sa mga katanungang kaugnay sa mga kahilingan ng SIMP, makipag-ugnayan sa Tanggapan ng
Pandaigdig na Ugnayan at Inspeksyon ng Pagkaing-dagat ng Pangisdaang NOAA, kay Celeste Leroux,
Celeste.Leroux@noaa.gov
• Para sa mga katanungan kaugnay sa paggamit ng Automated Commercial Environment, ITDS, makipagugnayan sa Tanggapan ng Agham at Teknolohiya ng Pangisdaang NOAA, na si Dale Jones,
Dale.Jones@noaa.gov

