
๑ 

(รัฐบัญญัติซึ่งรับรองประกาศใชตามสนธิสัญญาอีซี/สนธิสัญญายูเรทอม ซึ่งตองพิมพบทบัญญัตินั้น) 
กฎระเบียบ 

กฎระเบียบคณะมนตรีแหงสหภาพยโุรป (อีซี) ฉบับท่ี ๑๐๐๕/๒๐๐๘  
วาดวยการจัดต้ังระบบของประชาคมยุโรปในการปองกัน ยับยัง้ และขจัด การประมงท่ีผิดกฎหมาย 

ไมรายงาน และไรการควบคุม  
โดยแกไขกฎระเบียบ (อีอีซี) ฉบับ ๒๘๔๗/๙๒ (อีซี) ฉบับ ๑๙๓๖/๒๐๐๑ และ (อีซี) ฉบับ ๖๐/๒๐๐๔  

และยกเลิกกฎระเบียบ (อีซี) ฉบับ ๑๐๙๓/๙๔ และ (อีซี) ฉบับท่ี ๑๔๔๗/๑๙๙๙ 
 
คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป  
โดยคํานงึถงึสนธิสัญญาการจัดต้ังสหภาพยุโรป และโดยเฉพาะอยางยิง่ ขอ ๓๗ แหงสนธิสัญญา 

โดยคํานงึถงึขอเสนอจากคณะกรรมาธิการแหงสหภาพยุโรป 

โดยคํานงึถงึความเหน็ของรัฐสภาแหงสหภาพยุโรป๑ 

โดยคํานงึถงึความเหน็ของคณะกรรมการดานเศรษฐกจิและสังคมแหงสหภาพยุโรป๒ 

ภายหลังการปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการแหงภูมิภาค  
 

ดวยเหตุที ่
 

 (๑) ประชาคมซ่ึงเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหสัตยาบันตอความตกลงสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เกีย่วกับการอนุรักษและการจัดการ

ประชากรสัตวน้ําชนิดที่ขามเขตและอพยพยายถิ่นไกล ฉบับวันที ่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ (ความตกลงแหง

สหประชาชาติวาดวยประชากรสัตวน้ํา) และไดยอมรับความตกลงเพื่อสงเสริมการควบคุมเรือเรือประมงทีท่าํ

การประมงในทะเลหลวงใหปฏิบัติตามมาตรการสากลเพื่ออนุรักษและจัดการประมง ลงวนัที ่ ๒๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ (ความตกลงวาดวยการปฏิบัติตาม) บทบัญญัติเหลานั้นไดกาํหนดหลักการวารัฐ

ทั้งปวงมหีนาที่ออกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกนัการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน และเพือ่

รวมมือระหวางกนัในทายทีสุ่ด 

                                                 
๑ ความเหน็เร่ืองนีน้ําเสนอเมือ่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) (ยังมิไดตีพิมพใน 

ประกาศราชการของสหภาพยุโรป) 
๒ ความเหน็เร่ืองนีน้ําเสนอเมือ่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) (ยังมไิดตีพิมพใน 

ประกาศราชการของสหภาพยุโรป) เปนความเห็นที่นาํเสนอภายหลังการหารือรอบไมบังคับ 
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 (๒) วัตถุประสงคของนโยบายการประมงรวม ตามทีไ่ดกําหนดไวในกฎระเบียบคณะมนตรี (อีซี) ฉบับที ่ 

๒๓๗๑/๒๐๐๒ วนัที ่ ๒๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) วาดวยการอนรัุกษและการใชทรัพยากร

ประมงอยางยัง่ยนืตามแนวนโยบายการประมงรวมนัน้ ๑ มีเพื่อใหการใชประโยชนจากทรัพยากรส่ิงมีชีวิตทาง

ทะเลนั้นกอใหเกิดสภาพการณดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคมทีย่ั่งยนื 

(๓) การประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม (ไอยูยู) เปนภัยคุกคามตอการใชทรัพยากร

ส่ิงมีชีวิตทางทะเลอยางยัง่ยนืที่รุนแรงมากประการหนึ่ง และเปนอันตรายตอรากฐานสําคัญของนโยบายการ

ประมงรวม และความพยายามระดับนานาชาติในการสงเสริมธรรมาภิบาลทางทะเลที่ดีข้ึน การประมงที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมยงัเปนภัยคุกคามหลักตอความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ซึง่

จําเปนตองดําเนินการตามวตัถุประสงคทีก่ําหนดไวใน เอกสารขอมูลจากคณะกรรมาธิการฯ เร่ืองการหยุด

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปภายในป ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) และตอไปภายหนา  

(๔) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดออกแผนปฏิบัติการสากลเพื่อปองกนั ยับยัง้ และขจัด

การประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ในป ๒๕๔๔ ซึง่ประชาคมฯไดเห็นชอบแลว 

นอกจากนี ้ องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคตางๆ โดยความสนบัสนุนอยางแข็งขันของประชาคมฯ ได

จัดทํามาตรการตางๆที่จัดทาํข้ึนเพื่อตอบโตการทาํประมงผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมนี ้

(๕) เพื่อใหเปนการสอดคลองกับขอผูกพันระหวางประเทศ และจากการที่ปญหามีระดับและความเรงดวน

ดังที่เปนอยู คณะกรรมาธิการฯพงึเสริมสงการดําเนินการของตนอยางยิง่ยวดเพื่อตอตานการประมงที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม และออกมาตรการควบคุมใหมๆ ทีจ่ดัทําข้ึนเพื่อใหครอบคลุม

ปรากฏการณนี้ในทุกดาน  

(๖) การดําเนนิการใดๆของประชาคมฯพึงเนนหนักไปทีพ่ฤติการณตามคํานยิามการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไม

รายงาน และไรการควบคุม และพฤติการณอันกอใหเกดิความเสียหายที่รุนแรงที่สุดตอส่ิงแวดลอมทางทะเล 

ความยัง่ยนืของประชากรสัตวน้ํา และสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมงที่ปฏิบัติตาม

ขอบังคับวาดวยการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรประมง 

(๗) อนวุัตรตามคํานิยามการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมดังที่ระบุแลวนัน้ ขอบเขต

ของกฎระเบียบฉบับนี้ควรขยายรวมไปถึงกิจกรรมประมงที่เกิดข้ึนในทะเลหลวง และในนานน้าํในเขตอํานาจ

หรืออํานาจอธปิไตยของบรรดาประเทศชายฝง รวมตลอดถึงในนานน้ําในเขตอํานาจหรืออํานาจอธปิไตยของ

บรรดารัฐสมาชิก  

(๘) เพื่อใหดําเนนิการดานมิติภายในของการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมไดโดย

เหมาะสม ประชาคมฯจกัตองประกาศรับรองใชมาตรการที่จาํเปนเพื่อใหมกีารปฏิบัติตามบรรดากฎเกณฑ

ของนโยบายประมงรวมดียิง่ข้ึน อนึง่ ในระหวางรอพิจารณาทบทวนกฎคณะมนตรี (อีอีซี) ฉบับที่ ๒๘๔๗/๙๓ 

                                                 
๑ ประกาศราชการของสหภาพยุโรป เลขที่โอเจแอ็ล ๓๕๘,๓๑.๑๒.๒๐๐๒ หนา ๕๙ 
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(๙) ขอกําหนดประชาคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะ ๒ แหงกฎระเบียบ (อีอีซี) ฉบับที่ ๒๘๔๗/๙๓ มี

ความกาํหนดใหมีระบบอันมีเนื้อหาครอบคลุมที่จัดทาํข้ึนเพื่อตรวจตราใหเรือประมงของประชาคมฯจับสัตว

น้ําโดยถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ระบบที่ปรับใชกับผลิตภัณฑประมงทีเ่รือประมงประเทศที่สามจับ และ

นําเขามาในประชาคมฯในปจจุบันนั้นยังไมอาจประกนัวามีระดับการควบคุมที่เทียบเทากับระบบใน

กฎระเบียบฉบับใหมนี้ได จุดออนนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญประการหนึง่ใหผูประกอบการประมงตางชาติไดทาํ

การประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม เพื่อคาผลิตภัณฑประมงเหลานี้ในประชาคมฯ และ

เพิ่มผลกาํไรจากกิจกรรมเหลานี ้ ในฐานะที่ประชาคมฯเปนตลาดที่ใหญที่สุด และเปนผูนําเขาผลิตภัณฑ

ประมงมากทีสุ่ดของโลก ประชาคมฯจงึมีความรับผิดชอบเปนการเฉพาะในการทําใหมคีวามเชื่อมัน่วา

ผลิตภัณฑประมงที่นาํเขามาสูดินแดนของสหภาพยุโรปไมไดมีที่มาจากการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไม

รายงาน และไรการควบคุม ดังนัน้ จึงควรไดเสนอแนวทางใหมเพื่อใหมั่นใจวามีการควบคุมหวงโซอุปทาน

ผลิตภัณฑประมงที่นาํเขามายังประชาคมยุโรปโดยควร  

(๑๐) พึงปรับระเบียบประชาคมฯวาดวยเรือประมงที่ชกัธงประเทศทีส่าม ซึง่เขาเทียบทาของประชาคมฯให

เขมงวดข้ึน ทัง้นี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นวามีการควบคุมตามควรใหผลิตภัณฑประมง ซึ่งเรือประมงที่ชักธงของ

ประเทศที่สามนําเขาเทยีบทานัน้ถูกตองตามกฎหมาย การณทัง้นีพ้ึงส่ือแจงวาอนญุาตใหเรือประมงซึง่ชักธง

ของประเทศทีส่ามเทียบทาเรือประชาคมฯไดเฉพาะลําซึง่สามารถใหขอมูลอันถูกตองวาผลิตภัณฑประมงที่

จับมานั้นถูกตองตามกฎหมาย และสามารถใหพนักงานเจาหนาที่ประเทศเจาของธงตรวจรับรองขอมูลเชนวา

นั้น 

(๑๑) การขนถายระหวางเรือในทะเลนัน้รัฐเจาของธง หรือรัฐชายฝงอาจควบคุมไดไมทั่วถึงเทาที่ควร ทั้งเปน

วิธีที่ผูประกอบการซึ่งดําเนนิการประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมใชปกปดผลิตภัณฑ

ประมงทีจ่ับไดมาอยางผิดกฎหมายเปนนจิ จึงเปนการควรที่ประชาคมฯพึงอนญุาตใหดําเนนิการขนถาย

สินคาระหวางเรือประมงเฉพาะภายในบริเวณทาเทยีบเรือของประเทศสมาชิกที่ไดกําหนดข้ึนเฉพาะทา หาก

กระทาํ ณ ทาเรือของประเทศที่สาม พงึอนุญาตเฉพาะระหวางเรือประมงของประชาคมฯเทานั้น หรือกรณี

หากกระทาํนอกนานน้ําประชาคมฯใหอนญุาตเฉพาะระหวางเรือประมงของประชาคมฯ และเรือประมงทีจ่ด

ทะเบียนเปนเรือขนสงที่ไดรับอนุญาตจากองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค 

______________________________________________________________  
๑ ประกาศราชการของสหภาพยุโรป เลขที่โอเจแอ็ล ๒๖๑,๒๐.๑๐.๑๙๙๓ หนา ๑ 

 

(๑๒) ดังนัน้จงึสมควรกาํหนดเงื่อนไข พิธกีาร และความถี่ สําหรับกิจกรรมการตรวจ การตรวจสอบ และการ

ตรวจพิสูจนความถูกตอง ทีรั่ฐสมาชิกจักดําเนนิการตามหลักการจัดการความเสี่ยง 
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(๑๓) การคาผลิตภัณฑประมงที่ไดมาจากการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมกับ

ประชาคมฯเปนส่ิงพึงตองหาม เพื่อใหหามไดเปนผล และประกันไดวาผลิตภัณฑประมงที่คา ซึ่งนําเขา

ประชาคมฯจากประเทศที่สาม หรือสงออกไปประเทศที่สามจากประชาคมฯนั้นจับตามมาตรการระหวาง

ประเทศวาดวยการอนุรักษและการจัดการ และกฎระเบียบอ่ืนใดอันเกี่ยวกับเรือประมงนั้นๆตามควรแกกรณี 

พึงไดกําหนดใหมีแผนงานการออกใบรับรองข้ึนเพื่อบังคับใชกับการคาผลิตภัณฑประมงกบัประชาคมฯ 

(๑๔) ประชาคมฯพึงคํานงึวาประเทศกาํลังพัฒนามีขอจํากัดดานขีดความสามารถในการนําแผนงานการออก

ใบรับรองการจับสัตวน้าํนี้ไปปฏิบัติ 

(๑๕) ตามแผนงานนี้ เมื่อมเีหตุอันควร ใบรับรองการจบัสัตวน้ําจะเปนเงื่อนไขชั้นตนสําหรับการนาํผลิตภัณฑ

ประมงเขามายังประชาคมฯ ใบรับรองการจับสัตวน้าํนั้นควรมีขอมูลสําแดงวาผลิตภัณฑประมงนั้นๆถกูตอง

ตามกฎหมาย ใบรับรองดังกลาวควรมพีนักงานเจาหนาที่รัฐเจาของธงของเรือประมงซึ่งจับสัตวน้าํนั้น อัน

สอดคลองกับหนาที่ของรัฐเจาของธงตามกฎหมายระหวางประเทศ ที่ตองดําเนนิการใหเรือประมงที่ชกัธงของ

รัฐนั้นปฏิบัติตามขอบังคับระหวางประเทศวาดวยการอนรัุกษและการจัดการทรัพยากรประมง 

(๑๖) พึงบังคับใชแผนงานใบรับรองการจบัสัตวน้ํานี้กับบรรดาผลิตภัณฑประมงทัง้ปวงที่นาํเขาสูประชาคมฯ 

และสงออกจากประชาคมฯเปนอยางยิง่ แผนงานนี้พงึใชกับผลิตภัณฑประมงซ่ึงสงผานหรือแปรรูปใน

ประเทศอ่ืนใดนอกเหนือจากรัฐเจาของธง กอนที่จะมาถงึดินแดนประชาคมฯดวย จึงควรมีขอกําหนดสําหรับ

ผลิตภัณฑประมงเหลานี้เปนการเฉพาะเพื่อประกนัวาผลิตภัณฑประมงที่เขาสูดินแดนประชาคมฯนัน้ มิได

แตกตางจากผลิตภัณฑประมงที่รัฐเจาของธงไดรับรองวาถูกตองตามกฎหมาย 

(๑๗) จําตองควบคุมผลิตภัณฑประมงทัง้ปวงทีน่ําเขามายังประชาคมฯโดยเสมอภาคกัน ทั้งนีม้ิใหกระทบ

ปริมาณหรือความถี่ในการดําเนนิการคา โดยใหมีระเบียบพธิีการเปนการเฉพาะสําหรับการใหสถานะ

ผูประกอบการเศรษฐกิจที่ไดรับอนุญาต 

(๑๘) การสงออกสัตวน้าํที่เรือประมงซึ่งชักธงของรัฐสมาชิกจับไดพึงเปนไปตามแผนงานการออกใบรับรอง

การจับสัตวน้ําเชนกนั ทั้งนี้จกัดําเนนิการตามกรอบความรวมมือกับบรรดาประเทศที่สาม 

(๑๙) รัฐสมาชิกซ่ึงจะมีการนําผลิตภัณฑประมงเขาไปนั้นพึงสามารถตรวจสอบใบรับรองการจบัสัตวน้ําซ่ึง

กํากับมากับผลิตภัณฑประมงทีจ่ับมานัน้วาถกูตองหรือไม และพึงมสิีทธิ์ปฏิเสธไมใหนาํผลิตภัณฑนัน้เขารัฐ 

หากใบรับรองการจับสัตวน้ําไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกฎระเบียบฉบับนี ้

(๒๐) รัฐสมาชิกปลายทางที่รับสินคาพึงเปนรัฐหลักทีท่าํหนาที่ตรวจ ตรวจสอบ และตรวจพิสูจนกิจกรรมอัน

เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑประมงที่ขนสงผาน หรือขนถายระหวางเรือ เพื่อใหประสิทธิภาพการดําเนินการดีข้ึน 

(๒๑) เพื่อชวยเหลือหนวยงานที่ทาํหนาที่ควบคุมในรัฐสมาชิกติดตามวา ผลิตภัณฑประมงที่คาขายกับ

ประชาคมฯถกูตองตามกฎหมายหรือไม ตลอดจนเตือนผูประกอบการของประชาคมฯ จึงควรจัดต้ังระบบ

เตือนภัยของประชาคมฯข้ึน ซึ่งระบบนี้ออกแบบเพื่อเผยแพรขอมูลเม่ือมีเหตุอันควรตามแตกรณี เกี่ยวแกขอ

 4



(๒๒) ประชาคมฯจําเปนตองออกมาตรการปองปรามเรือประมงที่ดําเนินการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน

และไรการควบคุม และซ่ึงมิไดถูกดําเนินการตามควรใดๆจากรัฐเจาของธงตอการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไม

รายงานและไรการควบคุมนัน้ 

(๒๓) ในการนีค้ณะกรรมาธิการฯพงึระบุเรือประมงที่ตองสงสัยวาทาํการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและ

ไรการควบคุม โดยรวมมือกบัรัฐสมาชิก หนวยงานควบคุมการประมงของประชาคมฯ ประเทศที่สาม และ

องคกรอ่ืนๆ ตามหลักการจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมาธิการฯพงึแสวงหาขอมูลจากรัฐเจาของธงซ่ึงมี

อํานาจวาขอคนพบถูกตองหรือไม 

(๒๔) เพื่อใหการไตสวนเรือประมงที่สันนษิฐานวากระทาํการประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงานและไรการ

ควบคุมดําเนนิไปโดยสะดวก และเพื่อปองกนัไมใหการฝาฝนตามขอกลาวหานัน้ๆดําเนนิตอไปได พึงจัดให

เรือประมงเหลานัน้อยูในความควบคุมและตองปฎิบัติตามขอกําหนดตรวจสอบของรัฐสมาชิกตางๆที่มีเปน

การเฉพาะ 

(๒๕) เมื่อไดรับขอมูลซ่ึงแสดงเหตุอันควรพิจารณาไดวา เรือประมงทีช่ักธงของประเทศที่สามนั้นเกี่ยวของกับ

การประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม และรัฐเจาของธงที่มีอํานาจหนาทีน่ัน้มิไดดําเนินการ

ใดตอกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมดังกลาวใหเปนผล คณะกรรมาธิการพงึ

ใสชื่อเรือประมงนัน้ไวในบญัชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ 

(๒๖) เมื่อไดรับขอมูลซ่ึงแสดงเหตุอันควรพิจารณาไดวา เรือประมงของประชาคมฯเก่ียวของกับการประมงที่

ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม และรัฐสมาชิกเจาของธงทีม่อํีานาจหนาที่รับผิดชอบมิได

ดําเนนิการใดตอกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมดังกลาวใหเปนผลตาม

กฎระเบียบฉบับนี้ และกฎระเบยีบ (อีอีซี) ฉบับที่ ๒๘๔๗/๙๓ คณะกรรมาธิการฯพึงใสชื่อเรือประมงนัน้ไวใน

บัญชีเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ 

(๒๗) เพื่อแกไขการที่รัฐเจาของธงมิไดดําเนนิการใดๆตอเรือประมงที่ชักธงของรัฐตน ซึ่งอยูในบัญชีรายช่ือ

เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯใหเปนผล และเพื่อจํากัดมิใหเรือ

เหลานั้นดําเนนิกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตอไป รัฐสมาชิกพึงบังคับใช

มาตรการอันควรตอเรือประมงเหลานั้น 

(๒๘) เพื่อปกปองสิทธิของเรือประมงทีถู่กจัดชื่อไวในบญัชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไร

การควบคุมของประชาคมฯ และสิทธิของรัฐเจาของธง กระบวนการสําหรับการใสชื่อเรือประมงในบัญชี

รายช่ือฯ พงึใหโอกาสรัฐเจาของธงไดแจงมาตรการที่ดําเนินไปแลวตอคณะกรรมาธิการฯ และหากเปนไปได 

พึงใหโอกาสเจาของเรือ หรือผูประกอบการที่เกีย่วของไดแถลงความในกระบวนการแตละข้ันตอน และพึงให
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(๒๙) เพื่อใหมีกรอบการทํางานภายในประชาคมฯเพยีงกรอบเดียว และหลีกเล่ียงมิใหรายช่ืออันเกี่ยวกับ

เรือประมงที่เกีย่วของกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมเพิม่ขยายไปหลายบัญชี พึง

ใหรวมชื่อเรือประมงที่อยูในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม อันบรรดา

องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคตางๆรับรองใชเขาไวในบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมาธิการฯไดรางข้ึน

สอดคลองกันโดยอัตโนมัติ 

(๓๐) รัฐบางรัฐละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของตนตามกฎหมายระหวางประเทศ ทัง้ในฐานะเปนรัฐเจาของธง รัฐ

เจาของทาเรือ รัฐชายฝง หรือรัฐเจาของตลาด เพื่อใหเรือประมงของรัฐตน หรือคนชาติของตนปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวาดวยการการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรประมง การละเลยดังกลาวนี้เปนแรงขับเคลื่อน

หลักประการหนึ่งที่ทาํใหการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมดําเนินตอไป  ซึ่งประชาคม

พึงดําเนนิการแกไข 

(๓๑) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค นอกเหนือจากการดําเนนิการระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาคแลว 

ประชาคมฯพึงมีสิทธิ์ชี้ระบุบรรดารัฐที่ไมใหความรวมมอืเหลานั้น โดยใฃเกณฑทีโ่ปรงใส ชัดเจน เและมี

ลักษณะภววิสัย ตามมาตรฐานระดับสากล และภายหลังจากที่ใหรัฐดังกลาวมีเวลาพอที่จะแจงทาทีของตน

ตอการประกาศแจงลวงหนาแลว ประชาคมฯควรมีมาตรการที่ไมเลือกปฏิบัติ ถกูตองตามกฎหมาย และ

เหมาะสมตามควรแกกรณีตอรัฐดังกลาว รวมตลอดถึงมาตรการทางการคาดวย 

(๓๒) คณะมนตรีฯจักเปนองคกรทีพ่ิจารณาวาจะมีมาตรการทางการคาตอรัฐอ่ืนหรือไม เนื่องจากการจัดทํา

รายช่ือของรัฐที่ไมใหความรวมมือพงึจกัมมีาตรการตอบโตทางการคาแกรัฐที่เกี่ยวของได คณะมนตรีฯจึงพึง

สงวนสิทธิใชอํานาจนาํกฎหมายไปปฏิบัติโดยตรงในกรณีเฉพาะนี ้

(๓๓) ตองยบัยั้งคนชาติของรัฐสมาชกิมใิหเกี่ยวพนักับ หรือสนับสนนุการประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงาน

และไรการควบคุม ซึ่งใชเรือประมงทีช่ักธงของประเทศที่สามและดําเนินการนอกประชาคมใดๆทัง้ส้ิน ทั้งนี้

ความในวรรคนี้ไมกระทบตอความรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกเจาของธง ดังนัน้รัฐสมาชกิพงึดําเนิน

มาตรการทีจ่ําเปนและรวมมอืระหวางกนั และรวมมือกับประเทศที่สาม เพื่อช้ีระบุคนชาติของตนท่ีทําการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม และเพื่อใหมั่นใจวามมีาตรการบังคับคนชาติของตนราย

ดังกลาวอยางพอเพยีง และมีการตรวจพสูิจนกิจกรรมของคนชาติของตนท่ีมีสวนเกีย่วของกับเรือประมงของ

ประเทศที่สามนอกประชาคมฯ 

(๓๔) การทีก่ารฝาฝนอยางรายแรงภายในเขตนานน้ําของประชาคมฯ หรือโดยผูประกอบการประมงของ

ประชาคมฯตอขอบังคับตามนโยบายประมงรวมยังมีอยูสูงมากนัน้ โดยหลักใหญแลวเปนเพราะระดับการ

บังคับตามกฎหมายของรัฐสมาชิกตอการฝาฝนตอกฎเกณฑข้ันรุนแรงยังไมมีลักษณะปองปรามเพยีงพอ 

จุดออนนี้ยิง่ซบัซอนข้ึนดวยระดับการบังคับของรัฐสมาชกิเหลานัน้แตกตางกนัมาก ซึ่งเปนการสงเสริมให
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(๓๕) นอกเหนือจากพฤติการณใดๆที่ถือวาฝาฝนกฎระเบียบวาดวยกจิกรรมการจับสัตวน้ําข้ันรุนแรงแลว พงึ

พิจารณาวาการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 

ซึ่งรวมถงึการคา หรือการนาํเขาสินคาประมงที่ไดมาจากการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการ

ควบคุม หรือการปลอมแปลงเอกสารเปนการฝาฝนอยางรายแรง ซึง่รัฐสมาชกิพงึใชการลงโทษเชิงการบริหาร

ข้ันสูงสุดซึ่งมลัีกษณะดุจเดียวกนั 

(๓๖) พึงใชวธิกีารบังคับตอการฝาฝนกฎระเบียบข้ันรุนแรงนีก้ับนิติบุคคลดวย เนื่องจากการฝาฝนดังกลาว

โดยหลักแลวกระทําเพื่อประโยชน หรือเพื่อผลกําไรของนิติบุคคลเหลานั้น  

(๓๗) พึงนําตัวบทวาดวยการพบเหน็เรือประมงกระทาํผิดในทะเล ที่องคกรการจดัการประมงระดับภูมิภาค

บางองคกรใชอยูมาดําเนนิการใหมีลักษณะเดียวกนัภายในประชาคมฯ 

(๓๘) ความรวมมือระหวางรัฐสมาชิก คณะกรรมาธิการฯ และกับประเทศที่สามเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมี

การสอบสวนและดําเนนิวธิกีารบังคับตอการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตามควร และ

ทําใหสามารถนํามาตรการตางๆทีก่ําหนดไวในกฎระเบียบฉบับนี้ไปบังคับใชได ทั้งนี้สมควรจัดต้ังระบบการ

ใหความชวยเหลือระหวางกนัเพื่อเสริมสงความรวมมือดังกลาว 

(๓๙) ตามหลักการวาดวยการกําหนดการตามควรแกกรณี การกําหนดกฎระเบียบตางๆเกีย่วกับมาตรการที่

พึงเลง็เห็นไดในกฎระเบียบฉบับนี้จึงเปนส่ิงจําเปนและสมควรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคข้ันพื้นฐานแหงการ

ขจัดการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม โดยกฎระเบียบฉบับนี้มิไดครอบคลุมความ

เกินไปกวาส่ิงที่ตองมีเพื่อใหสมวัตถุประสงคที่มุงดําเนนิ ทั้งนี้เปนไปตามหลักการในวรรคสามของขอ ๕ แหง

สนธิสัญญาจัดต้ัง 

(๔๐) พึงใหรับมาตรการทีจ่ําเปนเพื่อการนาํกฎระเบียบฉบับนี้ไปบังคับใชปฏิบัติตามมติคณะมนตรีที่ ๑๙๙๙/

๔๖๘/อีซ ีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งกาํหนดวาง 

กระบวนวิธกีารวาดวยการใชอํานาจเพื่อนาํไปดําเนนิการที่ใหแกคณะกรรมาธิการฯ๑ 

________________________________ 
๑ ประกาศราชการของสหภาพยุโรป เลขที่โอเจแอ็ล ๑๘๔, ๑๗.๗.๑๙๙๙ หนา ๒๓ 
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(๔๑) กฎระเบียบฉบับนีบ้งระบุวาการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมคือการฝาผืน

กฎหมาย ขอกําหนด หรือกฎระเบียบตางๆ ที่บงัคับใชอยูในข้ันรุนแรงข้ันหนึง่ เนื่องจากการกระทําดังกลาว

เปนการบ่ันทอนมิใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎระเบียบทีถ่กูฝาฝนนัน้ และเปนการทาํใหจาํนวนสัตวน้าํใน

ทะเลนั้นๆ หรือการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางทะเลมิอาจดํารงย่ังยืนได ทั้งนี้ดวยขอบขายของกฎระเบียบฉบับนี้

มีจํากัด การนํากฎระเบียบฉบับนี้ไปใชตองดําเนินบนรากฐานแหงหลักการแหงกฎระเบียบ (อีอีซี)  ฉบับที่ 

๒๔๘๗/๙๓ และเสริมกฎระเบียบฉบับดังกลาว กฎระเบียบฉบับดังกลาวกาํหนดกรอบข้ันพืน้ฐานในการ

ควบคุมและติดตามกิจกรรมการประมงตามนโยบายประมงรวม ดวยเหตุนัน้กฎระเบียบฉบับนีจ้ะเสริมย้ํา

กฎเกณฑตางๆในกฎระเบียบ (อีอีซี)  ฉบับที่ ๒๔๘๗/๙๓ วาดวยการตรวจสอบเรือประมงจากประเทศที่สาม 

ณ ทาเรือ ซึง่ไดถูกยกเลิกและแทนที่ดวยระบบการตรวจสอบ ณ ทาเรือตามที่กาํหนดไวในหมวด ๒ ของ

กฎระเบียบฉบับนี ้นอกจากน้ีกฎระเบียบฉบับนี้ไดกําหนดระบบมาตรการบังคับไวในหมวด ๙ ซึง่จะบังคับใช

กับการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมเปนการเฉพาะ ดังนัน้ตัวบทของกฎระเบียบ (อี

อีซี)  ฉบับที่ ๒๔๘๗/๙๓ ทีเ่กี่ยวของกับมาตรการบังคับ ยังคงบังคับใชอยูตอไปสําหรับการฝาฝนกฎระเบียบ

ของนโยบายประมงรวม ทีน่อกเหนือไปจากที่กาํหนดไวในกฎระเบียบฉบับนี้  

(๔๒) การคุมครองปจเจกบุคคลที่เกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามกฎระเบียบ (อีซี) 

ฉบับที่ ๔๕/๒๐๐๑ ของรัฐสภายุโรป และของคณะมนตรีฯ ลงวนัที่ ๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

วาดวยการคุมครองปจเจกบคุคลเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยสถาบันและหนวยงานตางๆ

ของประชาคมฯ และการเคล่ือนยายขอมูลดังกลาวโดยเสรี๑ซึ่งสามารถนํามาปรับบังคับใชไดโดยสมบูรณใน

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวัตถปุระสงคของกฎระเบียบไอยูยูฉบับนี ้โดยเฉพาะอยางยิง่ในเร่ืองของ

สิทธิของบรรดาปจเจกเจาของขอมูลในการเขาถึง การแกไข การขวางกัน้ และการลบขอมูล และการแจง

ใหกับบุคคลทีส่าม ซึง่ยงัมิไดไดแจงระบุเพิ่มเติมในกฎระเบียบฉบับนีด้วยเหตุนั้น 

(๔๓) เมื่อกฎระเบียบฉบับนี้เร่ิมมีผลบังคับใช ความที่ระบุไวในกฎระเบียบคณะมนตรี (อีอีซี) ฉบับที่ ๒๘๔๗/

๙๓, (อีซี) ฉบับที่ ๑๐๙๓/๙๔๒, (อีซี) ฉบับที่ ๑๔๔๗/๑๙๙๙๓, (อีซี) ฉบับที ่๑๙๓๖/๒๐๐๑๔, และ (อีซี) ฉบับ

ที่ ๖๐๑/๒๐๐๔๕ พงึใหยกเลิกทัง้หมดหรือเปนสวนไป  

________________________ 
๑  ประกาศราชการของสหภาพยุโรป เลขทีโ่อเจแอ็ล ๘, ๑๒.๑.๒๐๐๑ หนา ๑ 
๒ กฎระเบียบคณะมนตรี (อีซี) ฉบับที่ ๑๐๙๓/๙๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๑๙๙๔  ซึ่งกําหนดเงื่อนไขที่อนุญาตใหเรือประมง

ของประเทศที่สามสามารถขึ้นทาไดโดยตรงและจําหนายผลิตภัณฑประมงที่จับมาได ณ ทาเรือของประชาคมฯ (โอเจแอล 

๑๒๑, ๑๒.๕.๑๙๙๔ หนา ๓) 
๓ กฎระเบียบคณะมนตรี (อีซี) ฉบับที่ ๑๔๔๗/๑๙๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๑๙๙๙ ซึ่งกําหนดบัญชีรายการพฤติการณทีเ่ปน

การละเมิดกฎระเบียบนโยบายการประมงรวมอยางรายแรง(โอเจแอล ๑๖๗, ๒.๗.๑๙๙๙ หนา ๕) 
๔ กฎระเบียบคณะมนตรี (อีซี) ฉบับที่ ๑๙๓๖/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๐๐๑ ซึ่งกําหนดมาตรการควบคุมทีบ่งัคับใชกับ

การจับสัตวน้ําซึ่งมีการอพยพยายถ่ินอยูเสมอในบางชนิด(โอเจแอล ๒๖๓, ๓.๑๐.๒๐๐๑ หนา ๑) 
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๕ กฎระเบียบคณะมนตรี (อีซี) ฉบับที่ ๖๐๑/๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๐๐๔ ซึ่งกําหนดมาตรการควบคุมบางประการที่

บังคับใชกับกิจกรรมการจับสัตวน้ําในบริเวณพ้ืนที่ที่มีอนุสัญญาวาดวยการอนุรักษทรัพยากรส่ิงมีชีวิตทางทะเลในมหาสมุทร

แอนตารกติกครอบคลุมอยู (โอเจแอล ๙๗, ๑.๔.๒๐๐๔ หนา ๑๖) 

 

ไดรับรองใชกฎระเบียบฉบับนี้แลว 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 
ขอ ๑ 

เนื้อหาและขอบเขต 
๑. กฎระเบียบฉบับนี้จัดต้ังระบบของประชาคมฯเพื่อปองกนั ยับยัง้ และขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม

รายงาน และไรการควบคุม (การทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม) 

๒. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงวรรคหนึง่ ใหรัฐสมาชกิแตละรัฐดําเนินมาตรการทีเ่หมาะสมตามกฎหมาย

ของประชาคมฯ เพื่อใหระบบดังกลาวมีประสิทธิผล และรัฐสมาชิกพึงจัดสรรปจจัยใหเพยีงพอแกหนวยงานที่

มีหนาที่รับผิดชอบหลัก เพื่อใหหนวยงานเหลานัน้สามารถปฏิบัติภารกิจของตนไดตามที่กาํหนดไวใน

กฎระเบียบฉบับนี ้

๓. ระบบที่กาํหนดในวรรคหนึง่จะใชบงัคับกับกิจกรรมการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการ

ควบคุม และกิจกรรมที่เกี่ยวของทัง้หมด ซึ่งดําเนินภายในดินแดนของรัฐสมาชกิที่สนธิสัญญาฯมผีลบังคับใช 

ภายในนานน้าํของประชาคมฯ ภายในนานน้าํทีอ่ยูภายใตเขตอํานาจกฎหมายหรืออํานาจอธิปไตยของ

ประเทศที่สาม และในทะเลหลวง ทั้งนี้การทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมภายในเขต

นานน้าํของดินแดนและประเทศโพนทะเลที่ไดระบุถึงไวในภาคผนวกที ่ ๒ ของสนธิสัญญาฯจะถือวากระทาํ

ข้ึนในนานน้าํของประเทศทีส่าม 
 

ขอ ๒ 
คํานิยาม 

 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎระเบียบนี ้

๑. ‘การประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม’ หรือ ‘การทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน 

และไรการควบคุม หมายถึงกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมไดรายงาน และไรการควบคุม 

๒. ‘การทาํประมงที่ผิดกฎหมาย’ หมายถึง กิจกรรมการทําประมงที ่

(ก) กระทาํโดยเรือประมงของชาติหรือเรือตางประเทศในเขตนานน้าํที่อยูในเขตอํานาจกฎหมายของรัฐใดรัฐ

หนึง่ โดยที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐนัน้ๆ หรือที่เปนการละเมิดกฎหมายและกฎของรัฐนั้น 
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(ข) กระทําโดยเรือประมงทีช่ักธงของประเทศที่เปนภาคีคูสัญญาขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่

เกี่ยวของ แตกลับทําการประมงท่ีเปนการละเมิดมาตรการเพื่อการอนุรักษและการจัดการทีก่ําหนดโดย

องคกรนัน้ๆ และมีผลผูกพนัรัฐนัน้ๆ หรือการดําเนินการละเมดิบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศท่ี

บังคับใชอยู หรือ 

(ค) กระทาํโดยเรือประมง อันเปนการฝาฝนกฎหมายของประเทศและพันธกรณีระหวางประเทศ รวม

ตลอดถึงกฎหมาย หรือพันธกรณีใดๆที่รัฐซ่ึงใหความรวมมือรัฐหนี่งใดยนิยอมผูกพนักับองคกรการจัดการ

ประมงระดับภูมิภาคหนึง่ใดที่เกีย่วของ  

๓. ‘การทาํประมงที่ไมรายงาน’ หมายถึง กิจกรรมการทาํประมงที ่

(ก) ไมไดมีการรายงาน หรือรายงานไมถูกตองตอหนวยงานที่รับผิดชอบระดับชาติ และเปนการละเมิด

กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ หรือ 

(ข) ดําเนนิการในพืน้ที่รับผิดชอบขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ แตไมไดมีการ

รายงาน หรือรายงานไมถูกตอง อันเปนการละเมิดข้ันตอนการรายงานขององคกรนัน้ๆ  

๔. ‘การทาํประมงที่ไรการควบคุม’ หมายถึง กิจกรรมการทําประมงที ่

(ก) กระทาํในพืน้ที่บงัคับใฃกฎขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกีย่วของ โดยเรือประมงที่ไมมี

สัญชาติ หรือเรือประมงที่ชกัธงของประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกขององคกรนั้นๆ หรือองคภาวะดานการประมง

ใดๆในลักษณะที่ไมสอดคลองกบั หรือขัดตอมาตรการเพื่อการอนุรักษและการจัดการขององคกรนั้นๆ หรือ 

(ข) กระทาํโดยเรือประมงภายในอาณาบริเวณ หรือเพือ่จับสัตวน้าํทีไ่มมีมาตรการการอนุรักษและการจัดการ

บังคับใช ในลักษณะที่ไมเปนไปตามความรับผิดชอบของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยาการส่ิงมีชวีิตทางทะเล

ตามกฎหมายระหวางประเทศ 

๕. ‘เรือประมง’ หมายถงึ เรือไมวาขนาดใดๆ ที่ใชหรือมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนทรัพยากรประมงในเชิง

พาณิชย รวมตลอดถึงเรือสนับสนนุ เรือแปรรูปสัตวน้ํา เรือที่มีความเกี่ยวพันกับการขนถายสินคาระหวางเรือ 

และเรือขนสงที่มีอุปกรณสําหรับการขนสงสินคาประมง ยกเวนเรือบรรทุกสินคาดวยตูคอนเทนเนอร  

๖. ‘เรือประมงของประชาคม’ หมายถึงเรือประมงทีช่ักธงของรัฐสมาชิก และจดทะเบียนในประชาคมฯ 

๗. ‘การอนุญาตใหทาํการประมง’ หมายถึงการใหเขาดําเนนิกิจกรรมการประมง ในชวงระยะเวลาที่กาํหนด 

ในบริเวณพืน้ที่กําหนด หรือใหทาํการประมงตามลักษณะที่กาํหนดไว 

๘. ‘ผลิตภัณฑประมง’ หมายถึง ผลิตภัณฑใดๆที่อยูในหมวด ๐๓ และอัตราภาษีศุลกากรรหัสที ่๑๖๐๔ และ 

๑๖๐๕ ในบญัชีรายช่ือเรียกรวมทีก่ฎระเบียบคณะมนตรี (อีอีซี) หมายเลข ๒๖๕๘/๘๗ ลงวนัที ่ ๒๓ 

กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) มีบทบัญญัติไวเกี่ยวกับการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรและสถิติ และ

การกําหนดอัตราภาษีศุลกากรรวม๑ ทัง้นีย้กเวนสินคาทีอ่ยูในภาคผนวก ๑ ของกฎฉบับนี ้

                                                 
๑ โอเจแอ็ล ๒๕๖, ๗.๙.๑๙๘๗, หนา ๑  
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๙. ‘มาตรการเพื่อการอนุรักษและการจัดการ’ หมายถึงมาตรการเพื่อการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร

ส่ิงมีชีวิตทางทะเลชนิดพันธุหนึง่ๆหรือมากกวาหนึ่งชนดิพันธุ และเปนมาตรการท่ีไดมีการยอมรับและมีผล

บังคับใชตามขอกําหนดที่เกีย่วของของกฎหมายระหวางประเทศและ/หรือกฎหมายของประชาคมฯ 

๑๐. ‘การขนถายระหวางเรือ’ หมายถึงการขนถายผลิตภัณฑประมงทุกประเภทหรือประเภทใดก็ตามจาก

เรือประมงลําหนึง่ไปสูเรือประมงอีกลาํหนึง่ 

๑๑. ‘การนาํเขา’ หมายถึงการนาํผลิตภัณฑประมงเขาสูเขตดินแดนของประชาคมฯ รวมตลอดถงึการนําเขา

มาเพื่อวัตถุประสงคในการขนถายผลิตภัณฑระหวางเรือที่ทาเรือใดๆ ในเดินแดนของประชาคม 

๑๒. ‘การนาํเขาทางออม’ หมายถงึการนาํเขาจากดินแดนของประเทศที่สาม ที่มิใชรัฐเจาของธงเรือประมงที่

รับผิดชอบในการจับสัตวน้ํานั้น 

๑๓. ‘การสงออก’ หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาประมงทีเ่รือประมงซึ่งชกัธงของรัฐสมาชิกจับไปสูประเทศที่

สาม รวมตลอดถึงการเคล่ือนยายจากจากดินแดนของประชาคมฯ ออกจากประเทศที่สาม หรือออกจากพืน้ที่

การทาํประมง 

๑๔. ‘การสงออกอีกทอด’ หมายถงึ การเคล่ือนยายสินคาประมงออกจากดินแดนของประชาคมฯ ซึ่งกอนหนา

นั้นสินคาดังกลาวไดนาํเขามาสูดินแดนของประชาคมแลว 

๑๕. ‘องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค‘ หมายถึง องคกรระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค หรือองคกรที่มี

ความคลายคลึงกนั ซึ่งมีอํานาจหนาที่อันเปนที่ยอมรับตามกฎหมายระหวางประเทศในการกําหนดมาตรการ

เพื่อการอนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งมีชวีติทางทะเล ตามความรับผิดชอบทีอ่นุสัญญาหรือ

ความตกลงทีก่อต้ังองคกรข้ึนนัน้กาํหนด 

๑๖. ‘ภาคีสัญญา’ หมายถึงภาคีของอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเพื่อการจัดต้ังองคกรการ

บริหารการประมงระดับภูมภิาค ตลอดจนรัฐ องคภาวะดานการประมง หรือองคภาวะใดๆ ก็ตามทีม่ีความ

รวมมือกับองคกรการจัดการประมงดังกลาว และองคกรนัน้ๆไดรับรองสถานะเปนภาคีประเภทที่ไมใช

คูสัญญาซ่ึงใหการรวมมือ 

๑๗. ‘การพบเห็นการกระทาํความผิด’ หมายถงึการทีห่นวยงานที่รับผิดชอบหลักซึง่มีหนาที่ในการตรวจสอบ

ทางทะเล หรือโดยนายเรือของเรือประมงของประชาคมฯ หรือของประเทศที่สาม 

พบเหน็เรือประมงที่อาจเขาขายเกณฑหนึง่เกณฑใดหรือหลายเกณฑตามขอ ๓(๑)  

๑๘ ‘การทาํประมงรวม’ หมายถงึ การกระทําการใดๆระหวางเรือประมงสองลําหรือมากกวาสองลํา โดยที่มี

เปนเคลื่อนยายสัตวน้าํจากเคร่ืองมือการทาํประมงของเรือประมงลําหนึ่งไปยงัเรืออีกลําหนึง่ หรือกรณีที่

เรือประมงเหลานัน้ทาํประมงดวยวิธกีารที่ทาํใหตองใชเคร่ืองมือทาํประมงชนิดหนึ่งรวมกัน 

๑๙. ‘นิติบุคคล’ หมายถึง องคภาวะตามกฎหมายใดๆที่มีสถานะตามทีก่ฎหมายของรัฐนัน้ๆซึง่บังคับใชอยู 

ยกเวนบรรดารัฐหรือหนวยงานภาครัฐที่ใชอํานาจของรัฐ และบรรดาองคกรภาครัฐ  
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๒๐. ‘ความเสีย่ง’ หมายถึง ความเปนไปไดของเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนตอสินคาประมงที่นาํเขาสูดินแดนของ

ประชาคมฯ หรือสงออกจากดินแดนของประชาคมฯ อันเปนการขัดขวางการบังคับใชกฎระเบียบฉบับนี้ หรือ

มาตรการเพื่อการอนุรักษและการจัดการทีถู่กตอง 

๒๑. ‘การบริหารจัดการความเส่ียง’ หมายถงึการระบุความเสีย่งอยางเปนระบบและการดําเนนิมาตรการที่

จําเปนทัง้หมดเพื่อจํากัดมิใหเผชิญความเส่ียง ซึง่หมายรวมถึงกิจกรรมตางๆ อาท ิ การรวบรวมขอมูลและ

ขอสนเทศ การวิเคราะหและประเมินความเส่ียง การกาํหนดแนวปฏิบัติและการดําเนินการ การเฝาระวงัและ

การทบทวนกระบวนการและผลการดําเนินงานอยางสม่าํเสมอ โดยอยูบนพื้นฐานของแหลงที่มาหรือ

ยุทธศาสตรระหวางประเทศ ระดับประชาคม หรือระดับชาติ 

๒๒. ‘ทะเลหลวง’ หมายถึง พื้นที่ทกุสวนในทะเลตามทีน่ิยามในขอ ๘๖ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

กฎหมายทะเล  

๒๓. ‘สินคางวด’ หมายถึงสินคาที่ผูสงออกรายหนึง่สงไปยังผูรับรายหน่ึงในคราเดียวกนัประการหนึง่ หรือ

สินคาที่มีเอกสารขนสงฉบับเดียวครอบคลุมการขนสงสินคาจากผูสงออกไปยังผูรับอีกประการหนึง่ 

 

ขอ ๓ 
เรือประมงท่ีเกี่ยวพันกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 

๑. ใหถือวาเรือประมงเกีย่วพันกับการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม หากเปนที่แจง

วาเรือลําดังกลาวกระทําการดังตอไปนี้ ซึง่ขัดตอมาตรการเพื่อการอนุรักษและการจัดการทีบ่ังคับใชอยูใน

บริเวณทีท่ําการประมงนั้นๆ 

(ก) จับสัตวน้าํโดยไมมีใบอนุญาตทีย่ังมีอายุ หรือมิไดรับสิทธิ หรือมิไดรับอนุญาตจากรัฐเจาของธง หรือจาก

รัฐชายฝงที่เกีย่วของ หรือ 

(ข) ไมปฏิบัติตามพนัธกรณีที่ตองจัดเก็บและรายงานสัตวน้าํที่จับได หรือขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของกบัสัตวน้ําที่

จับ รวมตลอดถึงขอมูลที่ไดจากระบบติดตามเรือดวยดาวเทียม หรือไมปฏิบัติตามประกาศแจงลวงหนาตาม

ขอ ๖ ได หรือ 

(ค) ทําการประมงในบริเวณพื้นที่ตองหาม หรือระหวางในชวงฤดูหามทําประมง หรือโดยไมไดรับการจัดสรร

จํานวน หรือเกินจาํนวนที่ไดรับการจัดสรรใหจับ หรือทาํประมงในระดับความลึกกวาที่ไดรับอนุญาต หรือ 

(ง) มีสวนรวมในการจับสัตวน้ําที่ตองหามชั่วคราว หรือสัตวน้ําทีห่ามจับ หรือ 

(จ) ใชเคร่ืองมอืประมงที่ตองหามหรือที่ไมเปนไปตามที่กาํหนด หรือ 

(ฉ) ปลอมแปลงหรือปกปดเคร่ืองหมาย รูปพรรณ หรือทะเบยีน หรือ 

(ช) ปกปด ยุงเกี่ยวโดยไมมีอํานาจ หรือกําจัดหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวน หรือ 
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(ซ) ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาทีซ่ึ่งปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการ

อนุรักษและการจัดการทีเ่กีย่วของ หรือการทํางานของผูสังเกตการณที่ปฏิบัติหนาในการสังเกตการณการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของประชาคมฯที่บังคับใชอยู หรือ 

(ฌ) นําสัตวน้ําที่ขนาดเล็กเกินกวามาตรฐานข้ึนเรือ ขนถายระหวางเรือ หรือนาํข้ึนฝง ซึง่เปนการละเมิด

กฎหมายที่บงัคับใชอยู หรือ 

(ญ) ขนถายสินคาระหวางเรือหรือเขามีสวนรวมทําประมงรวม สนับสนุน หรือจัดหาส่ิงจาํเปนเพิม่เติมใหแก

เรือประมงทีถ่กูระบุวามีสวนรวมในการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตามกฎระเบียบ

ฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิง่เรือประมงที่อยูในบัญชีรายช่ือเรือประมงทีท่ําการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน

และไรการควบคุมของประชาคมฯ หรือบัญชีรายช่ือเรือประมงทีท่าํการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและ

ไรการควบคุม ขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค หรือ 

(ฎ) ดําเนินกิจกรรมการประมงในพื้นที่องคกรการจดัการประมงระดับภูมิภาคในลักษณะที่ไมเปนไปตาม

มาตรการการอนุรักษและการจัดการขององคกรนัน้ๆ หรือละเมิดมาตรการดังกลาว และชักธงของประเทศท่ี

ไมไดเปนสมาชิกขององคกรนั้นๆ หรือไมไดใหความรวมมือกับองคกรตามที่องคกรนั้นกําหนด 

(ฏ) เรือประมงที่ไมมีสัญชาติ และดังนัน้จึงเปนเรือไรรัฐ ตามกฎหมายระหวางประเทศ 

๒. ใหถือวากจิกรรมที่ระบุไวในวรรคหนึ่งทั้งหมดเปนการฝาฝนอยางรุนแรงตอขอ ๔๒ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับระดับ

ความรุนแรงของการละเมิดนั้น ซึง่หนวยงานที่รับผิดชอบของรัฐสมาชกิจะเปนผูกําหนด ทั้งนี้จะพจิารณาจาก

เกณฑตางๆ อาท ิความเสียหายที่กอข้ึน มลูคาความเสียหาย ระดับการฝาฝน หรือการกระทาํผิดซ้าํ 

 
หมวด ๒ 

การตรวจสอบเรือประมงประเทศทีส่าม ณ ทาเทยีบเรือของรัฐสมาชกิ 
สวนที่ ๑ 

เงื่อนไขสําหรับการเขาใชทาเทียบเรือของเรือประมงจากประเทศท่ีสาม 
ขอ ๔ 

แผนการการตรวจสอบ ณ ทาเทียบเรือ 
๑. เพื่อปกปอง ยับยั้ง และขจัดการทาํประมงแบบไอไอยู จึงตองดํารงไวซึ่งระบบการตรวจสอบเรือประมงจาก

ประเทศที่สามซึ่งเทยีบทา ณ ทาเทยีบเรือของรัฐสมาชกิอยางมีประสิทธผิล 

๒. หากเรือประมงจากประเทศที่สามไมอาจปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับนี้ได หามเรือประมงดังกลาวเขาทา

เทียบเรือ หามใชบริการ ณ ทาเทียบเรือ หามนาํสินคาข้ึนฝง หรือการขนถายสินคาระหวางเรือ ณ ทาเทียบเรือ

ของรัฐสมาชิก ทัง้นีย้กเวนกรณีเหตุสุดวสัิย หรือทุกขภัยตามความในขอ ๑๘ ของอนุสัญญาองคการ

สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะเล (เหตุสุดวิสัย หรือทุกขภัย) โดยใหใชบริการเฉพาะที่จาํเปนในการ

แกไขสถานการณดังกลาว 
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๓. หามขนถายสินคาระหวางเรือประมงจากประเทศที่สามกนัเอง หรือระหวางเรือประมงจากประเทศที่สาม

กับเรือประมงที่มีสัญชาติของรัฐสมาชกิในนานน้าํประชาคมฯ การณดังกลาวพงึกระทําไดเฉพาะที่ทาเทียบ

เรือเทานั้น ทัง้นี้ตองเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดนี ้

๔. เรือประมงที่มีชักธงของรัฐสมาชิกจะไมไดรับอนุญาตใหขนถายสินคาสัตวน้าํจากเรือประมงของประเทศที่

สามในทะเลนอกนานน้ําของประชาคมฯ ยกเวนเสียแตเรือประมงนัน้ไดจดทะเบียนเปนเรือขนสง ตาม

ระเบียบขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคแหงหนึง่แหงใด 

 

ขอ ๕ 
ทาเทียบเรือที่กําหนด 

๑. ใหรัฐสมาชิกกําหนดทาเทียบเรือ หรือสถานที่ใกลชายฝง ที่จะอนญุาตใหเรือขนถายสินคาประมงข้ึนฝง 

หรือขนถายสินคาประมงระหวางเรือ และใหมีบริการตางๆของทาเทยีบเรือ ตามที่ระบุไวในขอ ๔(๒) 

๒. อนุญาตใหเรือประมงจากประเทศที่สามใชบริการของทาเทยีบเรือ และดําเนนิการขนถายสัตวน้ําข้ึนฝง 

หรือขนถายสินคาระหวางเรือไดเฉพาะที่ทาเทยีบเรือซ่ึงไดกําหนดไว 

๓. ใหรัฐสมาชิกสงรายชื่อทาเทยีบเรือที่ไดรับมอบหมายตอคณะกรรมาธิการฯภายในวันที่ ๑๕ มกราคมของ

ทุกป หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายช่ือทาเทยีบเรือ จะตองแจงคณะกรรมาธิการฯ อยางนอย ๑๕ 

วัน กอนการเปล่ียนแปลงนัน้จะมีผลบังคับใช 

๔. ใหคณะกรรมาธิการฯตีพิมพประกาศบัญชีรายช่ือทาเทียบเรือที่กําหนดในประกาศราชการของสหภาพ

ยุโรป และในเว็บไซต โดยมชิักฃา  

 

ขอ ๖ 
การแจงลวงหนา 

๑. ใหนายเรือประมงประเทศที่สาม หรือผูแทนแจงขอมูลดังตอไปนี้ ตอหนวยงานรับผิดชอบของรัฐสมาชิก

เจาของทาเรือที่กําหนด หรือสถานที่สําหรับการขนถายสินคาข้ึนฝงทีต่นประสงคจะใช อยางนอย ๓ วันทาํ

การ กอนเวลาที่คาดวาเรือจะเดินทางถึงทาเทยีบเรือ 

(ก) รูปพรรณเรือประมง  

(ข) ชื่อทาเทยีบเรือปลายทางทีก่ําหนด และวัตถุประสงคที่เทยีบทา ขนถายสินคาประมงข้ึนฝง ขนถายสินคา

ระหวางเรือ หรือเขาใชบริการตางๆ  

(ค) การอนุญาตใหจับสัตวน้ํา หรือการอนุญาตใหสนับสนุนการดําเนนิการจับสัตวน้ํา หรือขนถายสินคาสัตว

น้ําระหวางเรือ ตามแตกรณี 

(ง) วันที่ออกเรือไปทําประมง  

(จ) วันและเวลาที่คาดวาเรือจะเดินทางถงึทาเทยีบเรือ 

(ฉ) ปริมาณชนิดพนัธุสัตวน้าํบนลําเรือแตละชนิดพนัธุ หรือสําแดงวาไมมีสินคาสัตวน้าํบนลําเรือ ตามแตกรณี 
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(ช) บริเวณพืน้ที่ ซึ่งไดทาํการจับสัตวน้ํา หรือที่มกีารขนถายสินคาระหวางเรือ มิวาจะเปนในนานน้าํของ

ประชาคมฯ พืน้ที่ในเขตอํานาจกฎหมายหรืออธิปไตยของประเทศที่สาม หรือในทะเลหลวง  

(ซ) ปริมาณสนิคาสัตวน้ําแตละชนิดพนัธุที่จะนําขนถายข้ึนฝง หรือขนถายสินคาระหวางเรือ 

นายเรือของประเทศที่สาม หรือผูแทนจะไดรับการยกเวนมิตองแจงขอมูลตามขอ (ก), (ค), (ง), (ช) และ (ซ) 

หากมีใบรับรองการจับสัตวน้าํที่ไดรับการรับรองตามความในหมวด ๓ สําหรับสัตวน้ําที่จับทั้งหมด ซึ่งจะนาํ

ข้ึนฝงหรือขนถายเขาสูดินแดนของประชาคมฯ 

๒. การแจงตามที่ระบุในวรรคหนึ่ง จะตองมีใบรับรองการจับสัตวน้าํที่ไดรับการรับรองตามความในหมวด ๓ 

กํากับมาดวย ในกรณีที่เรือประมงของประเทศที่สามมีสินคาประมงอยูบนเรือ ทั้งนี้ใหนาํบทบัญญัติในขอ ๑๔ 

เกี่ยวกับการยอมรับเอกสารการจับสัตวน้ําหรือแบบเอกสารควบคุมของรัฐเจาของทาเทียบเรือ ซึง่เปนสวน

หนึง่ของเร่ืองเอกสารการจับสัตวน้ํา หรือแผนงานการควบคุมของรัฐเจาของทาเทียบเรือ ซึ่งองคกรการจัดการ

ประมงระดับภูมิภาครับรองใชมาปรับใชนาํโดยอนุโลม 

๓. คณะกรรมาธิการฯอาจยกเวนใหเรือประมงของประเทศที่สามบางประเภทมิตองปฏิบัติตามพนัธกรณีใน

วรรคหนึง่ ไดในชวงเวลาจํากัด ซึ่งอาจตอเวลาได ทั้งนี้เปนไปตามกระบวนการที่ระบุไวในขอ ๕๔(๒) หรือ

คณะกรรมาธิการฯสามารถออกขอกําหนดเร่ืองระยะเวลาการแจงอีกชวงหนึง่ได ทั้งนี้จะนําประเด็นตางๆมา

พิจารณา ซึง่รวมถึงบรรดาประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ ชนิดผลิตภัณฑประมง ระยะทางระหวางบริเวณทีจ่ับ

สัตวน้ํา สถานที่เทยีบเรือ และทาเทยีบเรือที่เรือประมงลาํนัน้ๆ จดทะเบียน หรือมีรายช่ืออยู 

๔. ใหบังคับใชบทบัญญัติในขอนี้โดยไมกระทบตอขอความพิเศษใดๆที่กําหนดไวในความตกลงดานการ

ประมงระหวางประชาคมฯและประเทศที่สาม 

 

ขอ ๗ 
การใหอนุญาต 

๑. เรือประมงของประเทศทีส่ามจะไดรับการอนุญาตใหเขาสูทาเทียบเรือไดก็ตอเมื่อขอมูลที่กําหนดไวตามขอ 

๖(๑) ครบถวนสมบูรณ และในกรณีทีเ่รือประมงจากประเทศที่สามมสิีนคาประมงอยูบนเรือตองมีใบรับรอง

การจับสัตวน้ําตามทีก่ําหนดไวในขอ ๖(๒) กาํกับมาดวยเทานัน้ ทั้งนี้ความในขอ ๗(๑) นี้ไมกระทบตอความ

ในขอยอย ๕ ในขอ ๓๗ แตอยางใด 

๒. การอนุญาตใหเร่ิมขนถายสินคาข้ึนฝง หรือการขนถายสินคาระหวางเรือ ณ ทาเทยีบเรือ จะตองมีการ

ตรวจวาขอมูลที่ยืน่ครบถวนหรือไมตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึง และหากเปนการควรแกกรณี ตองมีการ

ตรวจสอบตามที่ระบุไวในสวนที่ ๒  

๓. ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของขอนี้เวนไมใชบงัคับไดในกรณีตอไปนี้ รัฐสมาชิกเจาของทาเทยีบเรือ

อาจอนุญาตใหเขาใชทาเทียบเรือ และใหขนถายสินคาข้ึนฝงทั้งหมดหรือบางสวนได ในกรณีที่ขอมูลที่กาํหนด

ไวในขอ ๖(๑) ไมครบถวน หรือการตรวจสอบหรือรับรองเอกสารยงัอยูระหวางการดําเนินการ แตในกรณี
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ขอ ๘ 
การบันทึกขอมูลการดําเนินการขนถายสินคาขึ้นฝง 

หรือการขนถายสนิคาระหวางเรือ 
๑. ใหนายเรือของเรือประมงจากประเทศทีส่ามหรือผูแทนย่ืนขออนุญาตตอหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ของรัฐ

สมาชิกที่เปนเจาของทาเทียบเรือดังที่กาํหนด ซึ่งเรือลําดังกลาวใชขนถายสินคาข้ึนฝงหรือการขนถายสินคา

ระหวางเรือ หากเปนไปไดใหยื่นผานทางอิเล็กทรอนกิส กอนการดําเนินการขนถายสินคาข้ึนฝง หรือการขน

ถายสินคาระหวางเรือ โดยสําแดงปริมาณของสินคาประมง แบงตามชนิดสัตวน้าํทีจ่ะขนถายข้ึนฝง หรือขน

ถายระหวางเรือ และวันและสถานทีจ่ับสัตวน้ําแตละคร้ัง นายเรือและผูแทนจะตองรับผิดชอบความถูกตอง

ของการแจงขอมูลเหลานัน้ 

๒. ใหรัฐสมาชิกเก็บเอกสารตนฉบับเกี่ยวกับการสําแดงตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง หรือเอกสารตัวจริงในกรณี

ที่มีการสงทางอิเล็กทรอนกิส เปนระยะเวลา ๓ ป หรือนานกวานั้น ตามขอบังคับของประเทศนัน้ๆ  

๓. พิธีการและแบบเอกสารสําแดงการขนถายสินคาข้ึนฝง หรือการขนถายสินคาระหวางเรือ จะกาํหนดตาม

พิธีการที่อางถงึไวในขอ ๕๔(๒) 

4. ใหรัฐสมาชิกแจงขอมูลเกี่ยวกับปริมาณสินคาสัตวน้าํที่จะขนถายข้ึนฝง และ/หรือขนถายระหวางเรือโดย

เรือประมงของประเทศที่สาม ณ ทาเทียบเรือตางๆ ในระหวางไตรมาสที่ผานมา ตอคณะกรรมาธิการฯ ผาน

ทางคอมพวิเตอรกอนส้ินเดือนแรกของไตรมาสถัดมาตามปฏิทิน  

 
สวนท่ี ๒ 

การตรวจสอบท่ีทาเทยีบเรือ 
ขอ ๙ 

หลักการท่ัวไป 
๑. ใหรัฐสมาชิกดําเนนิการตรวจสอบกจิกรรมการขนถายสินคาข้ึนฝงและการขนถายสินคาระหวางเรือของ

เรือประมงจากประเทศที่สาม ณ ทาเรือที่ไดกําหนดไวอยางนอยรอยละ ๕ ในแตละป โดยตรวจสอบตาม

เกณฑวัดที่กาํหนดข้ึนตามพธิีการที่ระบุไวในขอ ๕๔(๒) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ความในขอนี้ไม

กระทบตอกรณีที่องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคกําหนดมาตรฐานข้ันตนทีสู่งกวานี้ไว 
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๒. ใหตรวจสอบเรือประมงตามรายการตอไปนี้ทุกกรณี 

(ก) เรือประมงที่พบเหน็ตามความในขอ ๔๘  

(ข) เรือประมงที่ถูกรายงานผานการแจงตามระบบการแจงเตือนของประชาคมฯ ตามความในหมวด ๔  

(ค) เรือประมงที่คณะกรรมาธิการฯไดระบุใหสันนิษฐานวาเกี่ยวพนักับการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไม

รายงานและไรการควบคุม ตามความในขอ ๒๕ 

(ง) เรือประมงอันปรากฎในบัญชีรายช่ือเรือที่ทาํการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ซึ่ง

องคกรการบริหารการประมงระดับภูมิภาคไดรับรอง และรัฐสมาชิกไดรับแจงซึ่งการนั้นแลวตามตามความใน

ขอ ๓๐ 

 

ขอ ๑๐ 
กระบวนการตรวจสอบ 

๑. พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ (อยางเปนทางการ) จะตองสามารถตรวจสอบบริเวณ ตางๆ 

ชั้นเรือ และหองของเรือประมง สินคาสัตวน้ําที่จับไดไมวาจะแปรรูปหรือไม อวน และเคร่ืองมือทาํการประมง

อ่ืนๆ อุปกรณ และเอกสารที่เกีย่วของใดๆ ที่พนักงานเจาหนาที่เหน็ควรวาตองตรวจพิสูจนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการการจัดการและการอนุรักษระหวางประเทศท่ีบังคับใชอยู พนักงาน

เจาหนาที่อาจสอบสวนบุคคลที่เหน็ควรวามีขอมูลเกี่ยวกบัเร่ืองที่ตองตรวจสอบดวย 

๒. การตรวจสอบจะตองรวมการเฝาระวงัการดําเนนิการขนถายสินคาสัตวน้าํข้ึนฝง หรือการขนถายสินคา

ระหวางเรือทั้งกระบวนการ และรวมถึงการตรวจสอบทานเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกันระหวางปริมาณแยกตาม

ชนิดพนัธุสัตวน้ําที่บันทึกไวในประกาศแจงลวงหนา และปริมาณแยกตามชนิดพันธุสัตวน้ําที่ไดนาํข้ึนฝง หรือ

มีการขนถายสินคาระหวางเรือจริง 

๓. ใหพนกังานเจาหนาที่ลงนามในรายงานเร่ืองการตรวจสอบตอหนานายเรือของเรือนั้น ซึง่นายเรือจะเปนผู

ที่มีสิทธิเพิ่ม หรือเรียกรองใหเพิ่มขอมูลใดๆที่ตนเห็นวาเกีย่วของ ทัง้นี้ใหพนักงานเจาหนาที่ระบุในสมุดปูมเรือ

วาไดทาํการตรวจสอบแลว 

๔. ใหมอบรายงานการตรวจสอบฉบับหนึง่แกนายเรือประมง ซึง่นายเรืออาจสงตอใหเจาของเรือประมง 

๕. นายเรือจะตองใหความรวมมือและชวยเหลือพนกังานเจาหนาที่ในการตรวจเรือประมง และจะตองไม

ขัดขวาง ขมขู หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานตามหนาที ่

 

ขอ ๑๑ 
พิธีการในกรณีที่มีการฝาฝน 

๑. หากขอมูลที่เก็บไดระหวางการตรวจสอบเปนหลักฐานเพยีงพอใหพนักงานเจาหนาที่เชื่อไดวาเรือประมง

ลํานัน้ๆเกี่ยวพนักับการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมตามเกณฑที่ระบุไวในขอ ๓ ให

พนกังานเจาหนาที ่
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(ก) บันทึกขอมูลการฝาฝนที่ตองสงสัยนัน้ไวในรายงานการตรวจ 

(ข) ดําเนินการทุกประการทีจ่ําเปนเพื่อเกบ็หลักฐานเกีย่วกับการฝาฝนที่ตองสงสัยดังกลาวนัน้ใหปลอดภัย 

(ค) สงมอบรายงานการตรวจใหหนวยงานที่รับผิดชอบหลักทนัท ี

๒. หากผลการตรวจปรากฎหลักฐานวาเรือประมงจากประเทศที่สามลาํหนึ่งลําใดเกีย่วพนักับการทําประมงง

ที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมตามเกณฑที่ระบุไวในขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบหลักของรัฐ

สมาชิกเจาของทาเทยีบเรือจะตองไมอนญุาตใหเรือลําดังกลาวขนถายสินคาประมงข้ึนฝง หรือขนถายสินคา

ประมงระหวางลําเรือ 

๓. ใหรัฐสมาชิกที่ทาํหนาที่ตรวจแจงผลการตัดสินใจวาตนไมอนุญาตใหขนถายสินคาข้ึนฝง หรือขนถาย

สินคาระหวางเรือตามที่ระบุไวในวรรคสองทันที พรอมสงรายงานการตรวจฉบับหนึง่ไปยังคณะกรรมาธิการฯ 

หรือไปยงัหนวยงานที่คณะกรรมาธิการฯมอบหมาย ซึ่งจะเปนผูสงตอไปยงัหนวยงานที่รับผิดชอบของรัฐ

เจาของธงของเรือประมงทีถ่กูตรวจ พรอมสงสําเนารายงานอีกฉบับไปยังรัฐหรือบรรดารัฐเจาของธงของ

เรือประมงทีท่าํหนาที่ขนถายสินคาประมงข้ึนเรือประมงอีกลําหนึ่งในกรณีที่เรือประมงทีถู่กตรวจนั้นเขาไป

เกี่ยวพนักับกจิกรรมการขนถายสินคาระหวางเรือประมงโดยทนัที หากควรแกกรณี ใหสงสาํเนาหนงัสือแจง

อีกฉบับหนึ่งไปยงัเลขาธิการขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่มีอํานาจหนาที่ครอบคลุมบริเวณที่

กระทาํการจับสัตวน้ํา 

๔. หากการละเมิดอันตองสงสัยนั้นเกิดข้ึนในทองทะเลหลวง ใหรัฐสมาชิกที่เปนเจาของทาเทียบเรือรวมมือ

กับรัฐเจาของธงในการดําเนนิการสอบสวน และหากเปนการควรแกกรณี ใหใชมาตรการบังคับตามที่

กฎหมายของรัฐสมาชิกที่เปนเจาของทาเทียบเรือนัน้ๆกาํหนดไว ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศที่

รัฐเจาของธงไดตกลงโดยแจงชัดวาไดถายโอนอํานาจทางกฎหมายไปให นอกจากน้ีหากการละเมิดอันตอง

สงสัยนั้นเกิดข้ึนในนานน้าํของประเทศที่สาม ใหรัฐสมาชิกที่เปนเจาของทาเทียบเรือรวมมือกับรัฐชายฝงใน

การดําเนินการสอบสวนเชนกัน และหากเปนการควรแกกรณี ใหใชมาตรการบงัคับตามที่กฎหมายของรัฐ

สมาชิกเจาของทาเทยีบเรือนั้นๆกาํหนด ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศที่รัฐชายฝงไดตกลงโดย

แจงชัดวาไดถายโอนอํานาจทางกฎหมายไปให 

 
หมวด ๓ 

แผนงานการออกใบรับรองการจบัสัตวน้ําสาํหรับการนําเขาและการสงออกผลิตภัณฑประมง 
ขอ๑๒ 

ใบรับรองการจับสัตวน้ํา 
๑. หามนําผลิตภัณฑประมงที่จับไดจากการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม เขามา

ในประชาคมฯ 

๒. เพื่อใหบทบัญญัติหามในวรรคหนึ่งเปนผล ใหนาํผลิตภัณฑประมงเขามายงัประชาคมฯไดเฉพาะในกรณีที่

มีใบรับรองการจับสัตวน้ําตามกฎระเบียบฉบับนี้กาํกับ 

 18



๓. ใบรับรองการจับสัตวน้ําที่กลาวถงึในวรรคสองจะตองไดรับการรับรองสถานะวาถกูตองตามกฎหมายโดย

รัฐเจาของธงของเรือประมงลําหนึ่งหรือหลายลํา ทีจ่บัสัตวน้ําซ่ึงเปนที่มาของผลิตภัณฑประมง ทัง้นี้ใหใช

ใบรับรองการจับสัตวน้าํรับรองวาการจับสัตวน้ํานัน้ๆไดดําเนนิการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการ

การจัดการและการอนุรักษระหวางประเทศที่บังคับใชอยู  

๔. ใบรับรองการจับสัตวน้ําจะตองมีขอมลูทั้งหมดตามที่ระบุไวในแบบเอกสารตัวอยางในภาคผนวก ๒ และ

จะไดรับการรับรองสถานะวาถูกตองตามกฎหมาย โดยหนวยงานภาครัฐของรัฐเจาของธง ซึง่มีอํานาจรับรอง

ความถกูตองแมนยําของขอมูล โดยที่ใบรับรองการจบัสัตวน้ําอาจถูกจัดทาํข้ึน ถูกรับรองสถานะวาถูกตอง

ตามกฎหมาย, หรือถูกยืน่ใบรับรองนั้นทางส่ืออิเล็คทรอนิกส หรืออาจใชระบบการตรวจสอบยอนกลับแบบ

อิเล็คทรอนิกสแทน เพื่อใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบสามารถควบคุมไดในระดับเดียวกัน ทัง้นีจ้ะเปนไปตาม

ความตกลงกบัรัฐเจาของธง ในกรอบความรวมมือที่กําหนดไวในขอ ๒๐(๔) 

๕. อาจมีการทบทวนรายช่ือผลิตภัณฑในภาคผนวก ๑ ที่ไดรับยกเวนจากขอบขายของการนาํใบรับรองการ

จับสัตวน้าํไปใชทุกป โดยอางอิงผลจากขอมูลที่รวบรวมตามความในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ 

หมวด ๘ หมวด ๑๐ และหมวด ๑๒ และแกไขเพิ่มเติมตามวธิีการที่อางถึงในขอ ๕๔(๒)  

 

ขอ ๑๓ 
แผนงานเอกสารเกี่ยวการจับสัตวน้ําที่ไดรับการตกลง และบังคับใชในกรอบขององคกรการจัดการ

ประมงระดับภูมิภาค 
 

๑. ใหถือวาเอกสารเกี่ยวกบัการจับสัตวน้ํา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ ที่รับรองวาถกูตองตามกฎหมายใน

รูปแบบที่เปนไปตามแผนงานเอกสารการจับสัตวน้าํที่องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคประกาศรับรอง

ใช ซึ่งไดรับการยอมรับวาสอดคลองกบัขอกําหนดในกฎระเบียบฉบบันี้นัน้เปนใบรับรองการจบัสัตวน้ําของ

ผลิตภัณฑประมงตามชนิดพันธุสัตวน้าํตางๆ ที่แผนงานเอกสารการจับสัตวน้ําขององคกรการจัดการประมง

ระดับภูมิภาคบังคับใชอยู และจะตองดําเนินการตามขอบังคับในการตรวจสอบเอกสารและการตรวจพิสูจน

ความถกูตอง ซึ่งบังคับใชแกรัฐสมาชิกผูนําเขา ตามความในขอ ๑๖ และ ๑๗ และตามบทบัญญัติวาดวยการ

ปฏิเสธการนาํเขาที่ระบุไวในขอ ๑๘ บัญชีรายช่ือของแผนงานเอกสารการจับสัตวน้ําจะไดกําหนดตามวิธกีาร

ที่อางถึงในขอ ๕๔ (๒) 

๒. ใหบังคับใชความในวรรคหนึง่โดยไมกระทบตอกฎระเบียบเฉพาะที่บงัคับใชอยู ซึ่งตามความใน

กฎระเบียบเฉพาะดังกลาวนีแ้ผนงานเอกสารการจับสัตวน้ําไดนาํไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของของกฎหมาย

ประชาคมฯ 

 

ขอ ๑๔ 
การนาํเขาผลิตภัณฑประมงทางออม 
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๑. ในการทีจ่ะนาํเขาผลิตภัณฑประมงสําหรับสินคาหนึ่งงวด ซึง่ขนสงในรูปแบบเดียวกันสูประชาคมฯจาก

ประเทศที่สามที่นอกเหนือไปจากรัฐเจาของธง ผูนําเขาตองนําสงเอกสารดังตอไปนี ้ ใหกับหนวยงานที่มี

อํานาจหนาทีข่องรัฐสมาชิกผูนําเขา  

(ก) ใบรับรองการจับสัตวน้ํา ที่รัฐเจาของธงรับรองถูกตอง และ 

(ข) หลักฐานเอกสารวาผลิตภัณฑประมงไมไดผานการดําเนนิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากนําข้ึนจากเรือ ขนลงเรือ 

หรือการดําเนนิการที่มีข้ึนเพือ่รักษาผลิตภัณฑใหอยูในสภาพที่ดี และคงสภาพทีแ่ท  ซึ่งมีหนวยงาน

รับผิดชอบหลักของประเทศที่สามนัน้ๆตรวจเฝาระวัง  
 

หลักฐานเอกสารอาจเปนเอกสารตางๆดงันี้  

      (๑) หากเปนการควรแกกรณี เอกสารการขนสงเพียงหนึ่งฉบับที่ออกเพื่อครอบคลุมการขนสงสินคาจาก

ดินแดนของรัฐเจาของธงผานประเทศที่สามนั้น หรือ 

(๒) เอกสารทีห่นวยงานรับผิดชอบหลักของประเทศที่สามนัน้ออก 

— ที่ใหคําพรรณนาผลิตภัณฑประมงอยางชดัเจน, วนัที่ขนผลิตภัณฑข้ึนจากเรือ และนาํผลิตภัณฑลง

เรืออีกคร้ังหนึง่ และหากควรแกกรณี ใหระบุชื่อเรือ หรือรูปแบบการขนสงอ่ืนๆที่ใช และ 

— ที่ระบุสภาพของผลิตภัณฑประมงที่คงอยูในประเทศที่สามนัน้ 

ในกรณีชนิดพนัธุสัตวน้ําที่เกีย่วของจะตองปฏิบัติตามแผนงานเอกสารการจับสัตวน้ําขององคกรการ

จัดการประมงระดับภูมิภาคซึ่งไดรับการยอมรับตามความในขอ ๑๓, เอกสารทีก่ลาวมาขางตนนัน้ใช

ใบรับรองการสงออกอีกทอดแทน ซึง่ใบรับรองการสงออกอีกทอดนี้อยูในแผนงานเอกสารการจับสัตวน้ํา 

ทั้งนี้ประเทศทีส่ามตองปฏิบติัตามขอกาํหนดเร่ืองการประกาศตามแผนงานเอกสารการจับสัตวน้ําตาม

การณนัน้แลว 

๒. ในการที่จะนําเขาผลิตภัณฑประมงหนึง่งวดสินคา ซึง่ผานการแปรรูปในประเทศที่สามทีน่อกเหนือจากรัฐ

เจาของธง, ผูนาํเขาจะตองยืน่เอกสารสําแดงตอหนวยงานรับผิดชอบของรัฐสมาชิกผูนําเขา ซึง่เปน

เอกสารรายงานที่จัดทําโดยสถานประกอบการแปรรูปในประเทศที่สามนั้น และมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก

รับรอง ตามแบบเอกสารในภาคผนวก ๔ ซึ่ง 

(ก) พรรณาผลิตภัณฑฺที่ยงัไมแปรรูปและแปรรูปแลว และปริมาณผลิตภัณฑนั้นโดยแจงชัด 

(ข) ระบุวาผลิตภัณฑแปรรูปนั้นแปรรูปในประเทศที่สามจากสัตวน้าํที่มีใบรับรองการจับสัตวน้ํากํากับ ซึง่

ใบรับรองนั้นไดรับการรับรองความถูกตองจากรัฐเจาของธง และ 

(ค)  มีเอกสารตอไปนี้กํากับ 

(๑) ใบรับรองการจับสัตวน้าํฉบับจริง ซึง่สัตวน้ําที่จับไดทัง้หมดที่เกี่ยวของไดนําไปแปรรูปโดยสงออก

มาในสินคาหนึ่งงวด หรือ 

(๒) สําเนาใบรับรองการจับสัตวน้ํา ซึ่งสัตวน้าํที่จับไดทีเ่กี่ยวของสวนหนึง่ไดนําไปแปรรูปโดยสงออก

มาในชุดสินคาหนึ่งชุด  
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ในกรณีที่ชนิดพันธุสัตวน้าํที่เกี่ยวของข้ึนอยูกับแผนงานเอกสารการจับสัตวน้ําขององคกรการจัดการ

ประมงระดับภูมิภาคซึ่งไดรับการยอมรับตามความในขอ ๑๓ เอกสารสําแดงทีก่ลาวมาขางตนนั้นอาจแทนท่ี

ไดดวยใบรับรองการสงออกอีกทอดตามแผนงานเอกสารการจับสัตวน้าํ หากวาประเทศที่สามผูแปรรูป

ผลิตภัณฑประมงไดปฏิบัติตามขอบังคับของการประกาศตามแผนงานเอกสารการจับสัตวน้าํแลว 

๓. เอกสารตางๆ และเอกสารสําแดงที่กลาวถึงในวรรคหนึ่ง (ข) และวรรคสอง ของขอนี้อาจติดตอส่ือสารทาง

ส่ืออิเล็คทรอนกิส ตามกรอบของความรวมมือที่ระบุไวในขอ ๒๐(๔) 

 

ขอ ๑๕ 
การสงออกสตัวน้ําซ่ึงเรือประมงที่ชกัธงของประเทศสมาชิกจับ 

๑. การสงออกสัตวน้าํซ่ึงเรือประมงทีช่ักธงของรัฐสมาชกิจับจะตองมหีนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชกิ

เจาของธงรับรองความถูกตองของใบรับรองการจับสัตวน้ํา ตามที่ไดกาํหนดไวในขอ ๑๒(๔) หากจําเปน ตาม

กรอบความรวมมือที่ระบุไวในขอ ๒๐ (๔) 

๒. ใหรัฐสมาชิกเจาของธงแจงใหคณะกรรมาธิการฯทราบช่ือหนวยงานรับผิดชอบหลักของตน ที่เปนผูรับรอง

ความถกูตองของใบรับรองการจับสัตวน้ําตามที่อางไวในวรรคหนึ่ง 

 

ขอ ๑๖ 
การยืน่และการตรวจสอบความถูกตองของใบรับรองการจบัสัตวน้ํา 

๑. ใหผูนาํเขายื่นใบรับรองการจับสัตวน้าํที่ผานการรับรองความถูกตองแกหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐ

สมาชิกที่จะมกีารนาํเขาผลิตภัณฑนั้น เปนระยะเวลาอยางนอย ๓ วนัทาํการ กอนเวลาที่คาดวาสินคาจะ

เดินทางมาถงึจุดผานเขาสูดินแดนของประชาคมฯ ระยะเวลา ๓ วันทําการของการแจงลวงหนาดังกลาว

อาจจะปรับเปลี่ยนได โดยพจิารณาตามประเภทของผลติภัณฑประมง, ระยะทางถึงจุดผานเขาสูดินแดนของ

ประชาคมฯ หรือรูปแบบการขนสงที่ใช ใหหนวยงานรับผิดชอบหลักเหลานัน้ตรวจสอบความถูกตองของ

ใบรับรองการจับสัตวน้าํตามหลักการจัดการความเสี่ยง ตามขอมูลที่มีอยูในประกาศแจงที่ไดรับจากรัฐ

เจาของธงตามขอ ๒๐ และ ๒๒ 

๒. ใหความในวรรคนี้เปนการยกเวนจากความในวรรคหนึง่ ผูนําเขาซ่ึงไดรับสถานะเปนผูประกอบการทาง

เศรษฐกิจที่ไดรับการอนุญาตอาจแจงหนวยงานรับผิดชอบของรัฐสมาชกิ เร่ืองผลิตภัณฑเดินทางมาถึง

ภายในระยะเวลาที่อางถึงในวรรคหนึ่ง และเก็บรักษาใบรับรองการจับสัตวน้าํที่ผานการรับรองความถกูตอง 

และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวของไว ตามที่อางถึงในขอ ๑๔ โดยจะตองมีเอกสารไวใหหนวยงานรับผิดชอบเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามวรรคหน่ึงของขอนี้ และเพื่อตรวจพิสูจนสถานะตามขอ ๑๗ 

๓. เกณฑสําหรับการใหสถานะผูประกอบการทางเศรษฐกิจที่ไดรับการอนุญาต แกผูนําเขารายหนึ่งๆ โดย

หนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชกินัน้ใหพิจารณาจาก 

(ก) สถานประกอบการของผูนําเขาในดินแดนของรัฐสมาชิกนัน้ 
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(ข) มีจํานวนและปริมาณการนาํเขาเพียงพอ ที่จะเปนเหตุผลอันควรที่จะนํากระบวนวิธีการตางๆอางถึงใน

วรรคสองมาใช 

(ค) บันทึกขอมูลโดยควรเกีย่วกับการปฏิบัติตามขอบังคับของมาตรการการอนุรักษและการจัดการ 

(ง) ระบบการบริหารจัดการเชิงพาณิชย และหากควรแกกรณี เกี่ยวกับการขนสง และเกี่ยวกับขอมลูการแปร

รูปที่ไดมาตรฐานอันนาพอใจ ซึง่ทาํใหสามารถตรวจความถูกตอง และตรวจพิสูจนความถกูตองโดยควร ตาม

วัตถุประสงคของกฎระเบียบฉบับนี ้

(จ) มีอุปกรณหรือสถานที่สําหรับการดําเนินการตรวจความถูกตอง และการตรวจพิสูจนความถูกตอง 

(ช) หากเปนการควรแกกรณี มีขีดความสามารถระดับมาตรฐานเชิงปฏิบัติของ หรือคุณวุฒวิิชาชพี ซึ่ง

เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมที่ดําเนนิการอยู และ 

(ฉ) หากเปนการควรแกกรณี หลักฐานรับรองสถานะสภาพคลอง  

ทั้งนี้ใหรัฐสมาชิกแจงชื่อและที่อยูของผูประกอบการทางเศรษฐกิจที่ไดรับการอนุญาตแกคณะกรรมาธิการฯ

ทราบใหเร็วทีสุ่ดเทาที่กระทาํได ภายหลังจากที่ไดใหสถานะนัน้ คณะกรรมาธิการฯจะแจงขอมูลเหลานี้ให

บรรดารัฐสมาชิกทราบโดยทัว่กันทางส่ืออิเล็คทรอนิกส ทั้งนี้อาจกําหนดขอบัญญํติที่เกีย่วของกับสถานะของ

ผูประกอบการทางเศรษฐกิจที่ไดรับการอนญุาตตามพธิีการที่อางถงึขอ ๕๔(๒) 

 

ขอ ๑๗  
การตรวจพสิจูนความถูกตอง 

 
๑. หนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกจะดําเนนิการตรวจพิสูจนความถกูตองของเอกสารทัง้หมด หาก

เห็นวาจําเปน เพื่อใหมกีารนาํบทบัญญัติในกฎระเบียบฉบับนี้ไปบังคับใชอยางถูกตอง 

๒. โดยเฉพาะอยางยิง่แลว การตรวจพสูิจนความถูกตองประกอบดวยการตรวจสอบผลิตภัณฑ, การตรวจ

พิสูจนขอมูลทีสํ่าแดง การม ีและความแทจริงของเอกสาร, การตรวจสอบบรรดาบัญชีของผูประกอบการและ

บันทกึอ่ืนๆ, การตรวจวิธีการขนสง รวมตลอดถึงตูบรรทุกสินคาและสถานที่เก็บสินคานั้นๆ และการ

ดําเนนิการสอบสวนอยางเปนทางการ และกิจกรรมที่คลายคลึงกันอ่ืนๆ นอกเหนือจากการตรวจเรือประมงที่

ทาเทียบเรือตามความในหมวด ๒  

๓. การตรวจพิสูจนความถูกตองจะมุงเนนความเส่ียงที่ไดระบุตามหลักของเกณฑที่กาํหนดข้ึนมาใน

ระดับประเทศหรือระดับประชาคมฯตามแนวการจัดการความเส่ียง ใหรัฐสมาชิกแจงใหคณะกรรมาธิการฯ

ทราบเกณฑของตนภายใน ๓๐ วันทําการ หลังจากวนัที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ และปรับปรุงขอมูลนี้ใหเปน

ปจจุบัน เกณฑของประชาคมฯจะกําหนดข้ึนตามกระบวนวิธีการที่อางถงึในขอ ๕๔(๒) 

๔. ใหดําเนินการตรวจพิสูจนความถกูตองในกรณีใดๆ ที่ซึง่ 
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(ก) หนวยงานของรัฐสมาชิกที่ตรวจพิสูจนสถานะมีเหตุอันควรสงสัยวา ใบรับรองการจับสัตวน้ํานั้นเปน

ใบรับรองฉบับจริงหรือไม, ตราประทบัรับรองสถานภาพเปนตราจริงหรือไม หรือลายมือชือ่ของพนกังาน

เจาหนาทีท่ี่เกีย่วของของรัฐเจาของธงเปนลายมือชื่อที่แทจริงหรือไม หรือ 

(ข) หนวยงานของรัฐสมาชกิที่ตรวจพิสูจนสถานะมีขอมูลที่แสดงเหตุอันควรสงสัยวา เรือประมงปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการการอนุรักษและการจัดการที่บงัคับใช หรือดําเนนิการตามขอกําหนดอ่ืนๆ 

ในกฎระเบียบฉบับนี้อยางความสมบูรณหรือไม หรือ 

(ค) เรือประมง บริษทัประมง หรือผูประกอบการประมงอ่ืนๆ ที่ไดรับรายงานวามีความเก่ียวพันกบัการประมง

ที่ไดถูกสันนิษฐานไวกอนวาเปนการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม รวมตลอดถึง

เรือประมงทีถ่กูรายงานมายงัองคกรการจดัการประมงระดับภูมิภาค ตามขอกําหนดของเคร่ืองมือกฎเกณฑที่

องคกรดังกลาวไดรับรองใชเพื่อนาํไปกําหนดสรางบัญชรีายช่ือเรือประมงทีถู่กสันนษิฐานไวกอนวาเปนการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม หรือ 

(ง) รัฐเจาของธง หรือ ประเทศผูสงออกอกีทอด ไดถูกรายงานตอองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคตาม

ขอกําหนดของเคร่ืองมือกฎเกณฑที่องคกรดังกลาวรับรองใช ในการดําเนนิมาตรการทางการคาตอรัฐเจาของ

ธง หรือ 

(ช) การแจงเตือนหนึ่งๆไดรับการตีพิมพตามความในขอ ๒๓(๑) 

๕. รัฐสมาชิกอาจตัดสินใจดําเนนิการตรวจพิสูจนความถูกตองแบบสุม นอกเหนือไปจากการตรวจพิสูจน

สถานะที่อางถงึในวรรคสาม และวรรคส่ี 

๖. เพื่อวัตถุประสงคของการตรวจพิสูจนความถกูตองตามกฎหมาย หนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชกิ

อาจรองขอความชวยเหลือจากหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐเจาของธง หรือประเทศที่สามที่นอกเหนือจาก

รัฐเจาของธงทีอ่างถงึในขอ ๑๔ ซึง่ในกรณีดังกลาว 

(ก) การรองขอความชวยเหลือจะตองแจงเหตุผลตางๆวาเหตุใดหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกที่

เกี่ยวของนัน้มเีหตุอันควรสงสัยวาใบรับรองและเนื้อความที่สําแดงในใบรับรองนั้นถกูตองหรือไม และ/หรือ

ผลิตภัณฑที่ไดจากการปฏิบัติตามมาตรการการอนุรักษและการจัดการหรือไม ทัง้นี้จะตองสงสําเนาใบรับรอง

การจับสัตวน้ําและขอมูลอ่ืนใด หรือเอกสารใดที่ชี้วาขอมลูในใบรับรองนั้นไมถูกตองครบถวนตอเพือ่สนับสนนุ

คํารองขอความชวยเหลือ ทัง้นี้ใหสงคํารองขอดังกลาวใหหนวยงานรับผิดชอบหลักชองรัฐเจาของธง หรือของ

ประเทศที่สามที่มิใชรัฐเจาของธงดังที่ระบุในขอ ๑๔ โดยมิชักชา 

(ข) ใหดําเนินกระบวนการตรวจพิสูจนความถูกตองตามกฎหมายใหเสร็จสมบูรณภายใน ๑๕ วัน นบัจากวันที่

มีการรองขอใหมีการตรวจพสูิจน ในกรณีที่หนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐเจาของธงที่เกีย่วของไมสามารถ

ดําเนนิการตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวได หนวยงานตรวจพิสูจนความถูกตองของรัฐสมาชิกอาจจะอนุญาตให

ตอระยะเวลาตอบได ซึ่งตองไมเกนิกวา ๑๕ วัน ทัง้นี้ตามที่รัฐเจาของธงหรือประเทศที่สามที่นอกเหนือจากรัฐ

เจาของธงรองขอ ดังความในขอ ๑๔ 
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๗. ใหระงบัมิใหปลอยผลิตภัณฑสูทองตลาด ในขณะที่รอผลจากกระบวนการตรวจพิสูจนความถกูตอง 

ตามที่อางถงึในวรรคหนึ่งถึงวรรคหก ทัง้นี้ใหคาใชจายในการเก็บผลิตภัณฑไวในคลังสินคาอยูในความ

รับผิดชอบของผูประกอบการ 

๘. ใหรัฐสมาชิกแจงชื่อหนวยงานรับผิดชอบหลักของตน ซึ่งทําหนาที่ตรวจ และตรวจพิสูจนความถูกตองของ

ใบรับรองการจับสัตวน้าํตามความในขอ ๑๖ และตามวรรคหน่ึงถงึวรรคหกของขอนี ้แกคณะกรรมาธิการฯ 

 

ขอ ๑๘ 
การปฏิเสธการนําเขา 

๑. หากเปนการควรแกกรณี ใหหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกปฏิเสธมิใหนาํผลิตภัณฑประมงเขา

ประชาคมฯ โดยไมตองรองขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือสงคํารองขอความชวยเหลือไปยังรัฐเจาของธง เมื่อ

หนวยงานรับผิดชอบหลักนัน้ไดรับทราบวา 

(ก) ผูนําเขาไมสามารถยื่นใบรับรองการจับสัตวน้ําสําหรับผลิตภัณฑทีเ่กี่ยวของได หรือไมสามารถทํา 

ตามหนาที่ซึง่กําหนดไวในขอ ๑๖(๑) และ (๒) ได 

(ข) ผลิตภัณฑที่ต้ังใจจะนําเขามาไมเปนไปตามที่ระบุไวในใบรับรองการจับสัตวน้าํ 

(ค) ใบรับรองการจับสัตวน้ําไมไดรับการรับรองวาถูกตองตามกฎหมายจากหนวยงานภาครัฐของรัฐ 

เจาของธงที่อางถงึในขอ ๑๒(๓) 

(ง) ใบรับรองการจับสัตวน้าํไมไดระบุขอมูลที่กําหนดไวทัง้หมด 

(จ) ผูนําเขาไมอยูในสถานะในการพิสูจนวาผลิตภัณฑประมงไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอ ๑๔(๑) หรือ (๒) 

(ฉ) เรือประมงลําที่ระบุอยูในใบรับรองการจับสัตวน้าํวาเปนเรือประมงที่จับสัตวน้ํานัน้ๆเปนเรือประมง 

ที่มีชื่ออยูในบญัชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ หรือใน

รายช่ือเรือที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตามที่ระบุไวในขอ ๓๐ 

(ช) ใบรับรองการจับสัตวน้ําไดรับการรับรองความถูกตองจากหนวยงานรับผิดชอบของรัฐเจาของธงทีถู่กระบุ 

วาเปนรัฐที่ไมใหความรวมมอืตามความในขอ ๓๑  

๒. หากควรแกกรณี ใหหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชกิปฏิเสธมิใหนาํผลิตภัณฑประมงใดๆเขาสู

ประชาคม ภายหลังจากที่มขีอเรียกรองขอความชวยเหลือตามความในขอ ๑๗(๖) ไป ในกรณีที;่ 

(ก) หนวยงานไดรับการตอบกลับวา ผูสงออกไมมีสิทธิ์รองขอการรับรองความถูกตองของใบรับรองการ 

จับสัตวน้าํ หรือ 

(ข) หนวยงานไดรับการตอบกลับวาผลิตภัณฑไมไดปฏิบัติตามมาตรการการอนุรักษและการ 

จัดการ หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆตามความในหมวดนี้ หรือ 

(ค) หนวยงานไมไดรับการตอบกลับภายในระยะเวลาส้ินสุดที่กาํหนดไว หรือ 

(ง) หนวยงานไดรับการตอบกลับ ซึง่มิมีคําตอบที่เกี่ยวของกับคําถามในคํารองขอ  
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๓. ในกรณีที่การนําเขาผลิตภัณฑประมงไดรับการปฏิเสธตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง รัฐสมาชิกอาจริบ และ

ทําลาย กําจัด หรือจําหนายผลิตภัณฑประมงดังกลาวไดตามกฎหมายของประเทศตน กาํไรจากการจําหนาย

ผลิตภัณฑอาจนําไปใชเพื่อการกุศล 

๔. บุคคลใดยอมมีสิทธิอุทธรณตอมติตัดสินของหนวยงานรับผิดชอบหลักตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรค

สาม ซึ่งเกีย่วของกับบุคคลนั้น ทัง้นี้ใหใชสิทธิการอุทธรณตามบทบัญญัติที่บงัคับใชอยูในรัฐสมาชิกที่

เกี่ยวของ 

๕. ใหหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกแจงรัฐเจาของธงใหทราบเร่ืองการปฏิเสธมิใหนาํเขา และหาก

ควรแกกรณี ใหแจงแกประเทศสมาชิกทีน่อกเหนือจากรัฐเจาของธงทีอ่างถงึในขอ ๑๔ ดวย อนึ่ง ใหสงสําเนา

หนงัสือประกาศแจงใหคณะกรรมาธิการฯฉบับหนึง่ 

 

ขอ ๑๙ 
การสงผานผลิตภัณฑ และการขนถายผลิตภัณฑระหวางเรือ 

๑. ณ จุดทีผ่ลิตภัณฑประมงเขาสูดินแดนของประชาคมฯ หากผลิตภัณฑประมงเขาสูกระบวนการแวะพัก 

และขนสงตอไปยังรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึง่ ซึง่ในการณนั้นผลิตภัณฑจะตองผานพิธกีารศุลกากรอีกคร้ังหนึ่ง ให

นําความในขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ไปปฏิบัติในรัฐสมาชกินัน้ 

๒. ณ จุดทีผ่ลิตภัณฑประมงเขาสูดินแดนของประชาคมฯ หากผลิตภัณฑประมงเขาสูกระบวนการแวะพัก 

และขนสงตอไปยังรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึง่ ซึง่ในการณนั้นผลิตภัณฑจะตองผานพิธกีารศุลกากรอีกคร้ังหนึ่ง ให

นําความในขอ ๑๖ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ไปปรับใช ณ จุดผานเขามาของผลิตภัณฑ หรือสถานที่จุดหมาย

ปลายทาง ทัง้นี้รัฐสมาชิกจะตองแจงมาตรการที่ออกเพือ่ปฏิบัติตามความในวรรคนีใ้หเร็วที่สุด และปรับปรุง

ขอมูลใหเปนปจจุบัน คณะกรรมาธิการฯจะตีพิมพการแจงนี้ในเว็บไซตของคณะกรรมาธิการฯ 

๓.  ณ จุดที่ผลิตภัณฑประมงเขาสูดินแดนของประชาคมฯ และผลิตภัณฑประมงถกูขนถายระหวางเรือ และ

ถูกขนสงทางทะเลไปยงัรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึง่ ในการนี้ใหนาํบทบัญญัติตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ไปปฏิบัติในรัฐ

สมาชิกนั้น 

๔. ใหรัฐสมาชิกที่มีการขนถายผลิตภัณฑระหวางเรือแจงขอมูลแกรัฐสมาชิกปลายทาง ซึง่ไดแกขอมูลจาก

เอกสารการขนเก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑประมง น้าํหนักผลิตภัณฑ ทาเทียบเรือที่ขนถายสินคาข้ึนฝง 

และผูขนสงทางเรือในประเทศที่สาม ชือ่เรือขนสง และทาเทียบเรือที่ขนถายผลิตภัณฑระหวางเรือ และ

จุดหมายปลายทาง ใหเร็วที่สุดทนัททีีรั่บทราบขอมลูเหลานี้ และกอนวนัทีผ่ลิตภัณฑเดินทางถงึทาเรือ

ปลายทาง 

 

ขอ ๒๐ 
การแจงขอมูลรัฐเจาของธง และความรวมมือกบัประเทศทีส่าม 

 25



๑. การยอมรับใบรับรองการจับสัตวน้าํที่ผานการรับรองความถูกตองตามกฎหมายจากรัฐเจาของธงตาม

วัตถุประสงคของกฎระเบียบฉบับนี้จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่วาคณะกรรมาธิการฯไดรับแจงจากรัฐเจาของ

ธงทีเ่กี่ยวของ ซึ่งรับรองวา 

(ก) รัฐเจาของธงมีแผนการจัดการระดับชาติสําหรับการนําไปปฏิบัติ การควบคุม และการบังคับใชกฎหมาย 

กฎระเบียบ และมาตรการการอนุรักษและการจัดการ ซึ่งเรือประมงของรัฐนั้นจะตองปฏิบัติตาม 

(ข) หนวยงานภาครัฐของรัฐเจาของธงมีอํานาจในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่อยูในใบรับรองการ

จับสัตวน้าํ และสามารถดําเนินการตรวจพิสูจนใบรับรองเหลานั้น ตามคํารองขอของรัฐสมาชิก การแจงขอมูล

ของรัฐเจาของธงนี ้จะตองรวมขอมูลที่จําเปนเพื่อระบุชีห้นวยงานขางตน 

๒. ขอมูลที่จะนําใสในประกาศแจงของรัฐเจาของธงดังทีร่ะบุไวในวรรคหนึง่ไดกําหนดไวในภาคผนวก ๓  

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯแจงรัฐเจาของธงวาไดรับประกาศที่สงมาตามความในวรรคหน่ึง หากรัฐเจาของธง

ไมไดใหขอมูลครบถวนตามที่กลาวไวในวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมาธิการฯแจงกลับไปยังรัฐเจาของธงเก่ียวกับ

ขอมูลที่ขาดไป และรองขอใหสงประกาศมาใหม  

๔. หากควรแกกรณี ใหคณะกรรมาธิการฯรวมมือในเชงิบริหารกับประเทศที่สามเร่ืองตางๆที่เกีย่วของกับการ

นําไปปฏิบัติของบทบัญญํติเร่ืองการออกใบรับรองการจบัสัตวน้ําในกฎระเบียบฉบับนี้ ซึ่งรวมตลอดถึงการใช

ส่ืออิเล็คทรอนกิสจัดทํา รับรองความถูกตอง หรือยืน่ใบรับรองการจับสัตวน้ํา และหากควรแกกรณี เอกสาร

ตางๆ ที่อางถึงในขอ ๑๔(๑) และ ๑๔(๒)  

อนึ่ง ใหความรวมมือนัน้ๆ มวีัตถุประสงคเพื่อ 

(ก) สรางหลักประกนัวาความมั่นใจวาผลิตภัณฑประมงทีน่าํเขามาในประชาคมฯมาจากการจับสัตวน้าํที่

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการการอนุรักษและการจัดการที่บงัคับใชอยู 

(ข) อํานวยความสะดวกใหรัฐเจาของธงประสบความสําเร็จในการจดัทําระเบียบวธิีวาดวยการทีเ่รือประมง

เขาสูทาเรือ การนําเขาผลิตภัณฑประมง และการตรวจพิสูจนวาขอกาํหนดของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ระบุ

ไวในหมวด ๒ และหมวดนี้ถกูตองหรือไม และเพียงใด 

(ค) อํานวยการใหคณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานทีค่ณะกรรมาธิการฯมอบหมายไดตรวจสอบ ณ พืน้ที่

ปฏิบติัการ เพือ่ตรวจพิสูจนวามกีารดําเนนิการเตรียมใหมีความรวมมือใหเปนผล 

(ง) อํานวยการใหจดัทํากรอบการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสองฝายเพื่อสนับสนุนการปฏิบติัการเพื่อ

เตรียมการความรวมมือ 

๕. ความรวมมือที่ระบุไวในวรรคส่ีนี้มิไดมีเจตนารมณใหตีความวาเปนเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติลวงหนา กอนที่จะ

บังคับใชความในหมวดนี้ตอผลิตภัณฑนําเขาที่มีแหลงกาํเนิดจากสัตวน้ําที่เรือประมงที่ชกัธงของรัฐใดๆจับมา 

 

ขอ ๒๑ 
การสงออกอีกทอด 
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๑. ใหอนุญาตสงออกผลติภัณฑที่นาํเขามาตามใบรับรองการจับสัตวน้าํที่เปนไปตามความในหมวดนี้ไดอีก

ทอด โดยตองมีหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกรับรองวาถกูตองตามกฎหมาย ซึง่การสงออกไปอีก

ทอดจะดําเนินไปตามเนื้อความในสวน “การสงออกอีกทอด” ในใบรับรองการจับสัตวน้าํ หรือสําเนาเอกสาร

นั้น ทัง้นีเ้มื่อผลิตภัณฑประมงทีจ่ะสงออกไปอีกทอดเปนสวนหนึง่ของผลิตภัณฑที่นาํเขามา 

๒. ในกรณีที่ผลิตภัณฑประมงที่สงออกอีกทอด โดยผูประกอบการทางเศรษฐกิจที่ไดรับอนุญาตเปน

ผูดําเนนิการ ใหนาํกระบวนวธิีการที่กําหนดไวในขอ ๑๖(๒) มาใชโดยอนุโลม 

๓.  ใหรัฐสมาชิกแจงใหคณะกรรมาธิการฯทราบช่ือหนวยงานรับผิดชอบหลักในการรับรอง และการตรวจ

พิสูจนสถานะของเนื้อหาในสวนการสงออกอีกทอดในใบรับรองการจบัสัตวน้ําตามกระบวนวิธทีี่กาํหนดไวใน

ขอ ๑๕  

 

ขอ ๒๒ 
การเก็บรักษาขอมูลและการเผยแพรขอมูล 

๑. ใหคณะกรรมาธิการฯเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับรัฐตางๆ และหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐที่แจงระบุชื่อ

นั้นตามความในหมวดน้ี ทัง้นี้ใหรวมตลอดถึง 

(ก) รัฐสมาชกิซึ่งไดแจงไปยังหนวยงานรับผิดชอบของตนใหตรวจรับรอง ตรวจสอบ และตรวจพิสูจนสถานะ

ของใบรับรองการจับสัตวน้ําและใบรับรองการสงออกอีกทอดตามความในขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ และขอ 

๒๑ ตามลําดับ 

(ข) รัฐเจาของธงซ่ึงไดแจงขอมูลตามบทบญัญัติในขอ ๒๐(๑) ซึง่ระบุวามกีารสรางความรวมมือกับประเทศที่

สามตามบทบัญญัติในขอ ๒๐ (๔)  

๒. ใหคณะกรรมาธิการฯตีพิมพบัญชีรายช่ือของรัฐและหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐนัน้ๆที่อางถึงในวรรค

หนึง่ลงในเว็บไซตของตนเอง และในประกาศราชการของสหภาพยุโรปฯ และใหปรับปรุงขอมูลนี้ใหเปน

ปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ใหคณะกรรมาธิการฯจัดทาํรายละเอียดของหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐเจาของ

ธง ซึง่รับผิดชอบดูแลในเร่ืองการรับรองสถานะและการตรวจพิสูจนสถานะของใบรับรองการจับสัตวน้ํา

เผยแพรทางส่ืออิเล็คทรอนิกส เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบของรัฐสมาชิก ซึ่งรับผิดชอบการรับรองและการ

ตรวจพิสูจนสถานะของใบรบัรองการจับสัตวน้ําไดอางอิง 

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯตีพมิพบัญชีรายชือ่ของแผนงานเอกสารการจับสัตวน้ําซ่ึงไดรับการยอมรับตามความ

ขอ ๑๓ ลงในเว็บไซต และในประกาศทางราชการของสหภาพยุโรป และใหปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปน

ปจจุบันเปนประจํา 

๔. ใหรัฐสมาชิกเกบ็รักษาใบรับรองการจับสัตวน้าํฉบับจริงที่ยืน่เพื่อนําเขา ใบรับรองการจับสัตวน้าํที่ไดรับ

รองสถานะถกูตองเพื่อการสงออก และใบรับรองการจบัสัตวน้ําที่ไดรับรองสถานะเนื้อความในสวนทีว่าดวย

การสงออกอีกทอด เปนระยะเวลา ๓ ป หรือนานกวานัน้ ตามขอบังคับของประเทศนั้นๆ  
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๕. ใหผูประกอบการเศรษฐกิจที่ไดรับอนุญาตเก็บรักษาใบรับรองการจับสัตวน้ําฉบับจริงที่อางถึงในวรรคส่ี

เปนเวลา ๓ ป หรือนานกวานั้น ตามขอบังคับของประเทศนั้นๆ 

 
หมวด ๔ 

ระบบการแจงเตือนของประชาคมฯ 
ขอ ๒๓ 

การออกประกาศแจงเตือน 
๑. กรณีที่ขอมลูซ่ึงไดรับตามหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๑๐ หรือหมวด 

๑๑ ไดกอใหเกิดความสงสัยอันควรเช่ือไดวาเรือประมง หรือผลิตภัณฑประมงจากประเทศที่สามประเทศใด

ประเทศหนึ่งอาจไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่บงัคับใชอยู รวมตลอดถงึกฎหมาย หรือกฎระเบียบ

ที่บังคับใชซึง่มีการสื่อสารจากประเทศที่สาม ภายใตความรวมมือดานการบริหารทีอ่างถงึในขอ ๒๐(๔) หรือ

มาตรการการอนุรักษและการจัดการระหวางประเทศนัน้ ใหคณะกรรมาธิการฯตีพิมพประกาศแจงเตือนใน

เว็บไซตของตน และในประกาศทางราชการของสหภาพยุโรป เพื่อเตือนผูประกอบการประมง และเพื่อให

มั่นใจวารัฐสมาชิกจะดําเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมกับประเทศที่สามที่เกี่ยวของตามที่ไดระบุไวในหมวดนี ้

๒. ใหคณะกรรมาธิการฯสงขอมูลตามวรรคหนึง่ใหแกหนวยงานรับผิดชอบของรัฐสมาชิก และรัฐเจาของธงที่

เกี่ยวของโดยมิชักชา อนึง่ หากเปนการควรแกกรณี ใหสงขอมูลแกประเทศที่สามที่นอกเหนือจากรัฐเจาของ

ธงตามที่อางถงึในขอ ๑๔ ดวย 

 

ขอ ๒๔ 
การดําเนินมาตรการตอจากการออกประกาศแจงเตือน 

๑. เมื่อรัฐสมาชิกไดรับขอมูลที่ส่ือสารกนัตามขอ ๒๓(๒) หากควรแกกรณี ใหรัฐสมาชิกดําเนนิการ ตาม

หลักการจัดการความเส่ียงดังนี ้

(ก) ระบุผลิตภัณฑประมงทีจ่ะนาํเขามายังรัฐสมาชกิซึ่งอยูระหวางการขนสง ที่จัดอยูในขอบขายของการแจง

เตือน และดําเนินการตรวจพิสูจนสถานะใบรับรองการจบัสัตวน้ํา และหากควรแกกรณีเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ได

อางถงึในขอ ๑๔ และตามบทบัญญัติในขอ ๑๗  

(ข) สําหรับผลิตภัณฑประมงที่ประสงคนําเขามาในอนาคต ซึ่งถูกจัดอยูในขอบขายของการแจงเตือนนั้นให

ดําเนนิมาตรการยื่นเอกสารเพื่อตรวจพิสูจนสถานะของใบรับรองการจบัสัตวน้ํา และเอกสารอืน่ๆ ตามที่อาง

ถึงในขอ ๑๔ และตามบทบัญญัติในขอ ๑๗  

(ค) ระบุผลิตภัณฑประมงงวดกอนหนาที่อยูในขอบขายการแจงเตือน และดําเนนิการตรวจสอบตามที่

เห็นสมควรเพือ่พิสูจนการณตางๆ รวมตลอดถึงตรวจพิสูจนสถานะของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ไดยื่นมา

พรอมกับผลิตภัณฑงวดกอนหนานัน้ 
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(ง) ดําเนินการใหเรือประมงซึ่งอยูในขายการแจงเตือนตามขอบังคับของกฎหมายระหวางประเทศถูกไตสวน 

สอบสวน หรือตรวจตามความจําเปนในทะเล ณ ทาเทียบเรือ หรือสถานที่ขนถายสัตวน้ําข้ึนฝงอ่ืนใด 

๒. ใหรัฐสมาชิกแจงคณะกรรมาธิการฯทราบผลสรุปการตรวจพิสูจนสถานภาพของรัฐสมาชิก และและ

ผลสรุปเมื่อมีคํารองขอใหตรวจพิสูจน ตลอดจนมาตรการที่ดําเนินการไปเม่ือมีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ หรือมาตรการการอนรัุกษและการจัดการระหวางประเทศ ทั้งนี้ใหแจงอยางเร็วที่สุดเทาที่กระทํา

ได 

๓. เมื่อคณะกรรมาธิการฯวนิิจฉัยตามผลสรุปการตรวจพิสูจนสถานภาพที่ไดดําเนนิการตามวรรคหน่ึงวา เหตุ

อันควรสงสัยที่พบซ่ึงทําใหมีการแจงเตือนนัน้ไมมีอีกตอไป คณะกรรมาธิการฯจะตองดําเนนิการตอไปนี้โดยมิ

ชักชา 

(ก) ตีพิมพประกาศแจงซึง่การนัน้ในเว็บไซต และในประกาศทางราชการของสหภาพยุโรป และประกาศ

ยกเลิกประกาศที่แจงกอนหนานี ้

(ข) แจงรัฐเจาของธง และหากควรแกกรณี แจงประเทศที่สามที่นอกเหนือจากรัฐเจาของธงตามที่อางถึงในขอ 

๑๔ เร่ืองการยกเลิกประกาศ และ 

(ค) แจงรัฐสมาชิกผานชองทางอันควร 

๔. เมื่อคณะกรรมาธิการฯวินิจฉัยตามผลการตัดสินของการตรวจพสูิจนสถานภาพท่ีไดดําเนินการตามวรรค

หนึง่วา เหตุอันควรสงสัยที่พบซ่ึงทําใหมีการแจงเตือนนัน้ยงัคงอยู ใหคณะกรรมาธิการฯดําเนนิการตอไปนี้

โดยมิชักชา 

(ก) ปรับปรุงประกาศแจงเตือนในเว็บไซต และในประกาศราชการของสหภาพยุโรปใหเปนปจจุบัน 

(ข) แจงรัฐเจาของธง และหากเปนการควรแกกรณี แจงประเทศที่สามที่นอกเหนือจากรัฐเจาของธงตามที่อาง

ถึงในขอ ๑๔  

(ค) แจงรัฐสมาชิกผานชองทางอันควร และ 

(ง) หากเปนการควรแกกรณี ใหแจงเร่ืองนีต้อองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่งมาตรการการอนุรักษ

และการจัดการขององคกรนัน้อาจถูกละเมดิแลว 

๕. เมื่อคณะกรรมาธิการฯมีมติวา จากผลสรุปการตรวจวนิิจฉัยสถานภาพท่ีไดดําเนนิการตามความในวรรค

หนึง่ มีเหตุอันควรพิจารณาไดวา ขอเท็จจริงที่แจงนี้อาจนบัวามกีารไมปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

มาตรการการอนุรักษและการจัดการระหวางประเทศทีบ่ังคับใชอยูเกดิข้ึนแลว ใหคณะกรรมาธิการฯ

ดําเนนิการตอไปนี้โดยมิชักชา  

(ก) ตีพิมพประกาศแจงเตือนฉบับใหมนี้ในเว็บไซต และในประกาศราชการของสหภาพยโุรป  

(ข) แจงรัฐเจาของธง และดําเนนิการตามข้ันตอนและการดําเนินการที่เหมาะสมตามความในหมวด ๕ และ

หมวด ๖  

(ค) หากเปนการควรแกกรณี ใหแจงประเทศที่สามที่นอกเหนือจากรัฐเจาของธงตามที่ระบุไวในขอ ๑๔  
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(ง) แจงรัฐสมาชิกผานชองทางอันควร และ 

(จ) หากเปนการควรแกกรณี ใหแจงเร่ืองนีต้อองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่งมาตรการการอนุรักษ

และการจัดการขององคกรนัน้อาจถูกละเมดิแลว 

 
หมวด ๕ 

การระบุเรือประมงวาเกีย่วพันกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 
ขอ ๒๕ 

การประมงทีต่องคํากลาวหาวาเปนการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 
๑. ใหคณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานทีค่ณะกรรมาธิการฯมอบหมายรวบรวม และวิเคราะห  

(ก) ขอมูลทั้งหมดเก่ียวกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ที่ไดรับตามหมวด ๒ หมวด 

๓ หมวด ๔ หมวด ๘ หมวด ๑๐ และหมวด ๑๑ และ/หรือ 

(ข) ขอมูลใดๆที่เกีย่วของ ที่เห็นควร อาท ิ

 (๑) ขอมูลการจับสัตวน้ํา 

 (๒) ขอมูลทางการคาที่ไดรับจากสถิติของประเทศ หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆที่เชื่อถือได 

 (๓) การจดทะเบียนเรือและฐานขอมูล 

 (๔) เอกสารเก่ียวกบัการจับสัตวน้าํ หรือแผนงานเอกสารทางสถติิ ขององคกรการจัดการประมงระดับ

ภูมิภาค  

 (๕) รายงานการพบเหน็การกระทําความผิด หรือกิจกรรมอ่ืนๆของเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และ

ไรการควบคุม ที่ถูกสันนษิฐานวามีความเกี่ยวของกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 

ตามที่อางถงึในขอ ๓ และบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ที่องคการ

จัดการประมงระดับถูมิภาคตางๆรายงานหรือรับรองประกาศใช 

 (๖) รายงานตามขอกําหนดของกฎระเบียบ (อีอีซี) ฉบับที ่๒๘๔๗/๙๓ วาดวยเรือประมงทีถู่กสันนษิฐานวา

เกี่ยวพนักับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ตามที่อางถงึในขอ ๓  

 (๗) ขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไดรับที่ทาเทยีบเรือ และ ณ พืน้ที่จับสัตวน้าํ หรือจากแหลงอ่ืนใด  

๒. รัฐสมาชกิอาจยืน่ขอมลูเพิ่มเติมใดๆตอคณะกรรมาธิการฯ ณ เวลาหนึง่เวลาใด ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจ

เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชรีายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ ให

คณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานที่คณะกรรมาธิการฯมอบหมายแจงเวยีนขอมูล พรอมดวยหลักฐานที่มีอยู

แกรัฐสมาชิก และรัฐเจาของธงทีเ่กี่ยวของทราบ 

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานที่คณะกรรมาธิการฯมอบหมายเก็บรักษาแฟมขอมูล เกี่ยวกับ

เรือประมงทีถ่กูรายงานกลาวหาวาเกี่ยวของกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ทั้งนี้

จะตองปรับปรุงขอมูลทนัท ีเมื่อไดรับขอมูลใหมเพิม่เติม 
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ขอ ๒๖ 
การทําประมงที่สันนษิฐานวาเปนการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 

๑. ใหคณะกรรมาธิการฯระบุเรือประมงลาํหนึ่งลําใด ซึง่คณะกรรมาธิการฯไดรับขอมูลที่เพียงพอตามความใน

ขอ ๒๕ เพื่อสันนษิฐานไวกอนวา เรือประมงลําดังกลาวอาจเก่ียวพนักบัการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงาน

และไรการควบคุม อันเปนเหตุใหสามารถไตสวนอยางเปนทางการกบัรัฐเจาของธงที่เกีย่วของ  

๒. ใหคณะกรรมาธิการฯยืน่คํารองอยางเปนทางการเพื่อขอไตสวนเรือประมงทีถู่กบงชี้ตามวรรคหน่ึง ซึ่งถูก

กลาวหาวาทาํการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตอรัฐเจาของธงของเรือประมงนัน้ ทั้งนี้

ประกาศแจงจะตอง 

(ก) แจงขอมูลทั้งหมดที่คณะกรรมาธิการฯรวบรวมไดเกีย่วกับการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไร

การควบคุมทีถู่กกลาวหา 

(ข) ออกคํารองอยางเปนทางการตอรัฐเจาของธงใหรัฐเจาของธงดําเนินมาตรการทีจ่ําเปนทุกประการ เพื่อ

สอบสวนขอกลาวหาเร่ืองการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม และตองแลกเปล่ียนผล

การสอบสวนกับคณะกรรมาธิการฯตามกาํหนดเวลาอันควร 

(ค) ออกคํารองอยางเปนทางการตอรัฐเจาของธง เพื่อใหดําเนนิมาตรการบังคับใชกฎหมายโดยทันที หากพิสู

จนไดวาขอกลาวหาตอเรือประมงลําดังกลาวมีมูล และใหรัฐเจาของธงแจงมาตรการที่ดําเนินการไปให

คณะกรรมาธิการฯทราบดวย 

(ง) ขอใหรัฐเจาของธงแจงเจาของเรือประมง และหากเปนการควรแกกรณี ขอใหแจงผูประกอบการประมงที่

เกี่ยวของถึงคําแถลงเหตุผลการข้ึนทะเบียนรายช่ือโดยละเอียด และผลที่จะเกิดข้ึนเมื่อเรือประมงมีชื่ออยูใน

บัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯตามที่ระบุไวในขอ ๓๗ 

อนึ่ง ตองขอใหรัฐเจาของธงจัดหาขอมูลใหกับคณะกรรมาธิการฯเก่ียวกับเจาของเรือประมง และหากเปนการ

ควรแกกรณี ใหขอมูลเกี่ยวกบัผูประกอบการประมง เพือ่ใหบุคคลดังกลาวไดแถลงความ ตามบทบัญญัติใน

ขอ ๒๗(๒); 

(จ) แจงรัฐเจาของธงเกี่ยวกบับทบัญญัติในหมวด ๖ และหมวด ๗ 

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯแจงอยางเปนทางการตอรัฐสมาชิกเจาของธง ซึง่มีเรือประมงที่ข้ึนทะเบียนในรัฐนัน้

ถูกระบุตามความในวรรคหนึ่ง เพื่อขอใหไตสวนการที่เรือประมงดังกลาวถกูกลาวหาวาทาํการประมงที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ทัง้นีก้ารแจงจะตอง 

(ก) ใหขอมูลทั้งหมดที่คณะกรรมาธิการฯรวบรวมได เกี่ยวกับขอกลาวหาการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไม

รายงาน และไรการควบคุม 

(ข) ใหจัดสงคํารองอยางเปนทางการไปยังรัฐสมาชิกทีเ่ปนเจาของธง ใหดําเนนิมาตรการที่จาํเปนทัง้หมด 

ตามกฎระเบียบ (อีอีซี) ฉบับที่ ๒๘๔๗/๙๓ เพื่อสอบสวนขอกลาวหาเร่ืองการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม
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(ค) ออกคํารองอยางเปนทางการตอรัฐสมาชิกเจาของธง เพื่อใหดําเนนิการมาตรการบังคับใชกฎหมายให

ทันทวงท ีหากพิสูจนไดวาขอกลาวหาของการทําประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมดังกลาว

มีมูล และใหรัฐสมาชิกเจาของธงแจงมาตรการที่ดําเนนิการใหคณะกรรมาธิการฯทราบดวย 

(ง) ขอใหรัฐสมาชิกที่เปนเจาของธงแจงเจาของเรือประมง และหากควรแกกรณี แจงผูประกอบการประมงที่

เกี่ยวของ ถงึคําแถลงเหตุผลการที่จะจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อโดยละเอียด และผลที่จะเกิดข้ึนหากเรือประมง

ดังกลาวอยูในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯตามที่ระบุ

ไวในขอ ๓๗ อนึง่ตองขอใหรัฐสมาชกิทีเ่ปนเจาของธงจัดหาขอมูลใหกับคณะกรรมาธิการฯเก่ียวกับเจาของ

เรือประมง และหากเปนการควรแกกรณี ใหขอมูลเกีย่วกับผูประกอบการประมงดวย เพื่อบรรดาบุคคล

ดังกลาวจะไดจะไดมีโอกาสแถลงความตามบทบัญญัติในขอ ๒๗(๒); 

๔. ใหคณะกรรมาธิการฯแจงเวียนขอมูลของเรือประมงทีถู่กสันนษิฐานวาเกี่ยวพันกับการประมงท่ีผิด

กฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตอรัฐสมาชิกทกุรัฐ เพื่อทีจ่ะเอ้ือใหนาํกฎระเบียบ (อีอีซี) ฉบับที่ 

๒๘๔๗/๙๓ ไปปฏิบัติไดโดยสะดวก 

ขอ ๒๗ 
การจัดทํารายชื่อเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ 

๑. คณะกรรมาธิการฯจะจัดทํารายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ

ตามข้ันตอนทีอ่างไวในขอ ๕๔(๒) บัญชีรายช่ือนี้จะรวบรวมช่ือเรือประมง ซึง่นอกเหนือจากมาตรการที่ดําเนนิ

ตามขอ ๒๕ และ ๒๖ แลว ขอมูลเกีย่วกับเรือประมงดังกลาวที่ไดรับมาตามความในกฎระเบียบฉบับนี้แสดง

วาเรือประมงลํานัน้ๆมีความเก่ียวพนักับการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม และรัฐเขา

ของธงของเรือประมงนัน้ไมไดปฏิบัติตามคํารองขออยางเปนทางการตามที่อางถงึในขอ ๒๖(๒)(ข) และ(ค) 

และขอ ๒๖(๓)(ข) และ(ค) ตอการประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม  

๒. กอนใสชือ่เรือประมงใดๆในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของ

ประชาคมฯ ใหคณะกรรมาธิการฯจัดสงคําแถลงเหตุผลการที่จะข้ึนบัญชีรายช่ือโดยละเอียด รวมถงึส่ิงที่

สนับสนนุขอสงสัยวาเรือประมงลําดังกลาวทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมให

เจาของเรือ และหากเปนการควรแกกรณี ใหแจงแกผูประกอบการประมงดวย ทัง้นี้คําแถลงนั้นจะตองอางถึง

สิทธิท์ี่จะขอ หรือใหขอมูลเพิ่มเติม และใหโอกาสเจาของเรือ และหากเปนการควรแกกรณี ใหโอกาส

ผูประกอบการไดแถลงเหตุ และแกตางในการณนัน้ ทัง้นี้ตองใหเวลาและอํานวยการใหบุคคลดังกลาวได

กระทาํเชนนัน้โดยสะดวก 
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๓. เมื่อมีคําวนิิจฉัยวาใหมกีารนาํช่ือเรือประมงข้ึนบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการ

ควบคุมของประชาคมฯนั้น คณะกรรมาธิการฯตองแจงผลคําวนิิจฉัย พรอมเหตุผลใหกับเจาของเรือทราบ 

และหากเปนการควรแกกรณี ใหแจงผูประกอบการประมงทราบดวย 

๔. ใหหนาทีซ่ึ่งกาํหนดแกคณะกรรมาธิการฯปฏิบัติตามวรรคสอง และวรรคสามมีผลบังคับใชโดยไมกระทบ

ตอความรับผิดชอบข้ันตนของรัฐเจาของธงที่มีตอเรือประมง และใหบังคับใชตราบเทาที่คณะกรรมาธิการฯมี

ขอมูลที่บงระบุเจาของเรือประมง และผูประกอบการประมงน้ัน  

๕. ใหคณะกรรมาธิการฯแจงใหรัฐเจาของธงทราบถึงการข้ึนชื่อเรือประมงของรัฐนั้นๆในบัญชีรายช่ือ

เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ และตองใหเหตุผลโดยละเอียดในการ

ข้ึนชื่อเรือประมงนัน้ๆในบัญชีรายช่ือแกรัฐเจาของธงดวย 

๖. ใหคณะกรรมาธิการฯรองขอตอรัฐเจาของธงที่มีเรือประมงของตนอยูในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ เพื่อใหดําเนินการตอไปนี ้

(ก) แจงเจาของเรือประมงวาเรือประมงของตนถูกจัดชือ่ข้ึนบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน 

และไรการควบคุมของประชาคมฯ ทั้งแจงเหตุผลที่ควรขึ้นชื่อเรือในบัญชีรายช่ือนัน้ และแจงผลของการถกูข้ึน

ชื่อตามความที่ระบุไวในขอ ๓๗ และ 

(ข) ดําเนนิมาตรการท่ีจําเปนทัง้หมดในการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม เมื่อ

จําเปน ใหรวมตลอดถึงการถอนทะเบียนเรือ หรือเพิกถอนใบอนญุาตทําประมงของเรือประมงที่เกี่ยวของ 

และตองแจงใหรัฐสมาชกิทราบมาตรการทีไ่ดดําเนินการไปแลวนัน้ 

๗. ความในขอนี้จะไมปรับใชกับเรือประมงของประชาคม หากรัฐสมาชิกเจาของธงไดดําเนนิมาตรการตาม

ความในวรรคแปด 

๘. เรือประมงของประชาคมฯจะไมอยูในบญัชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม

ของประชาคมฯ หากรัฐสมาชิกเจาของธงไดดําเนินมาตรการตามกฎระเบียบฉบับนี ้ และกฎระเบียบ (อีอีซี) 

ฉบับที่ ๒๘๔๗/๙๓ วาดวยการละเมิดทีถ่ือเปนการฝาฝนอยางรายแรงตามที่ระบุไวในขอ ๓ (๒) ทัง้นี้ไม

กระทบตอมาตรการใดๆที่องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคดําเนินการ 

 

ขอ ๒๘ 
การถอนชื่อเรือประมงออกจากบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม

ของประชาคมฯ 
๑. ใหคณะกรรมาธิการฯถอนช่ือเรือประมงออกจากบัญขีชื่อเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการ

ควบคุมของประชาคมฯตามกระบวนวิธทีี่อางถงึในขอ ๕๔(๒) หากรัฐเจาของธงของเรือประมงนัน้ๆแสดงให

เห็นวา 

(ก) เรือประมงไมไดมีความเก่ียวของกับกจิกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ซึ่ง

เคยเปนเหตุใหชื่อเรือประมงนัน้อยูในบัญชีรายช่ือ หรือ 
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(ข) ไดมีการดําเนนิมาตรการบังคับอันควรแกกรณี ซึ่งมลัีกษณะปองปราม และมีประสิทธิผลตอกิจกรรมการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมทีต่องสงสัย ทัง้นี้โดยเฉพาะตอเรือประมงที่ชักธงของรัฐ

สมาชิกตามกฎระเบียบฉบับที่ ๒๘๔๗/๙๓ 

๒. เจาของเรือประมง หรือหากเปนการควรแกกรณี ผูประกอบการประมงทีม่ีชื่ออยูในรายชื่อเรือประมงที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯอาจย่ืนคํารองตอคณะกรรมาธิการฯเพือ่ใหทบทวน

สถานะของเรือประมงนัน้ในกรณีที่รัฐเจาของธงมิไดดําเนินการใหถอนรายช่ือตามความที่ระบุไวในวรรคหน่ึง 

คณะกรรมาธิการฯจะพิจารณาถอนช่ือเรือประมงออกจากบัญชีรายช่ือเฉพาะเม่ือ  

(ก) เจาของเรือหรือผูประกอบการประมงไดแสดงหลักฐานวา เรือประมงลํานัน้มิไดมีความเกี่ยวพนักับการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมอีกตอไป หรือ 

(ข) เรือประมงที่อยูในบัญชีรายชื่อจม หรือถูกร้ือลํา 

๓. ในกรณีอ่ืนๆทกุกรณี ใหคณะกรรมาธิการฯพิจารณาถอนช่ือเรือประมงออกจากบัญชีรายช่ือเฉพาะเม่ือมี

การปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตอไปนี้ 

(ก) เวลาผานไปอยางนอย ๒ ป นับแตที่เรือข้ึนบัญชีรายช่ือฯนัน้ โดยที่คณะกรรมาธิการยุโรปฯไมไดรับ

รายงานกลาวหาวาเรือประมงลํานัน้เกี่ยวของกับตามความในขอ ๒๕ หรือ 

(ข) เจาของเรือประมงยืน่ขอมูลกี่ยวกับการดําเนนิการในปจจุบนัของเรือประมงที่ไดแสดงใหเหน็วาดําเนินไป

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือมาตรการการอนรัุกษและการจัดการ ที่บังคับใชกับการประมงรูบแบบ

ใดๆ ซึ่งเรือประมงลาํนัน้เขารวม หรือ 

(ค) เรือประมงที่เกีย่วของ เจาของเรือ หรือผูประกอบการ มิไดดํารงความเก่ียวโยงกับเรือประมง เจาของ หรือ

ผูประกอบการ ที่ถกูสันนิษฐานหรือไดรับยืนยนัวาทาํการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 

ทั้งในดานการดําเนนิการ หรือการเงนิ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

 

ชอ ๒๙ 
สาระ การเผยแพร และการเก็บรกัษา 

บัญชีรายชื่อเรือประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ 
๑. ใหรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมชองประชาคมฯมีรายละเอียดสําหรับ

เรือประมงแตละลําดังนี ้

(ก) ชื่อเรือประมง และช่ือเดิม หากมี 

(ข) ธงของเรือประมง และธงผืนเดิม หากมี 

(ค) เจาของเรือ และในกรณีที่เกี่ยวของ เจาของเรือคนเดิม รวมตลอดถึงบรรดาเจาของเรือผูไดรับประโยชน 

หากม ี

(ง) ผูประกอบการประมง และในกรณีทีเ่กีย่วของ ผูประกอบการเดิม หากม ี

(จ) รหัสช่ือเรือประมง หรือบรรดารหัสช่ือเรือประมงเดิม หากม ี
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(ฉ) เลขที่ประกันลอยดส/ไอเอ็มโอ หากมีขอมูล 

(ช) รูปถาย หากมี 

(ซ) วันแรกข้ึนบัญชีรายช่ือ 

(ฌ) สรุปกิจกรรมซ่ึงเปนเหตุอันควรใหข้ึนชื่อเรือประมงนัน้ในบัญชีรายชื่อ พรอมดวยการอางอิงเอกสารที่

เกี่ยวของทัง้หมดที่แจงใหรูถงึกิจกรรม และเปนหลักฐานแสดงถึงกิจกรรมนั้น 

๒. ใหคณะกรรมาธิการฯตีพิมพบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของ

ประชาคมฯในประกาศราชการของประชาคมฯ และใหดําเนนิมาตรการที่จําเปนใดๆ เพื่อใหมีการเผยแพร

บัญชีรายช่ือนัน้ รวมตลอดถึงลงประกาศในเว็บไซตของคณะกรรมาธิการฯ 

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม

ทุกๆ ๓ เดือน และจะตองจัดทาํระบบแจงการปรับปรุงขูลอตางๆใหกับรัฐสมาชิก องคกรการจัดการประมง

ระดับภูมิภาค และสมาชกิประชาสังคมรายใดที่รองขออัตโนมัติ นอกจากนี้ใหคณะกรรมาธิการฯจัดสงรายช่ือ

เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯใหกับองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ และองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคตางๆ เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวาง

ประชาคมฯและองคกรเหลานี้ ซึง่มุงปองกนั ยับยั้ง และขจัดการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการ

ควบคุม 

 

ขอ ๓๐ 
บัญชีรายชื่อเรือประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ที่องคกรการจัดการประมง

ระดับภูมิภาคตางๆรับรองประกาศใช 
๑. นอกเหนือจากเรือประมงที่ไดอางถึงในขอ ๒๗ แลว ใหรวมชื่อเรือประมงที่อยูในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่

ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ซึ่งองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคตางๆรับรองประกาศใช

ไวในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ โดยใชกระบวน

วิธีการตามที่ไดอางถงึในขอ ๕๔(๒) ทั้งนี ้ การถอนชื่อเรือประมงออกจากบัญชีรายช่ือเรือประมงแที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมจะดําเนนิการไดเมื่อองคกรการจดัการประมงระดับภูมิภาคที่

เกี่ยวของไดตัดสินใจในเร่ืองเรือประมงดังกลาว 

๒. เมื่อคณะกรรมาธิการฯไดรับแจงขอมูลบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม 

ที่ไดสันนษิฐาน หรือไดรับการยืนยันวาทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมจากองคกร

การจัดการประมงระดับภูมภิาค ใหคณะกรรมาธิการฯแจงบัญชีรายชื่อเรือประมงดังกลาวแกรัฐสมาชิกทุกป  

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯแจงรัฐสมาชกิทนัท ีเมื่อมีการเพิม่ การถอน หรือการเปล่ียนแปลงใดๆในบัญชีรายช่ือ

ที่อางถึงในวรรคสองของขอนี้เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงดังกลาวคร้ังใดกต็าม ทั้งนี้ใหบังคับใชความในขอ ๓๗ 

กับเรือประมงที่ปรากฎชื่อในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมขององคกร
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หมวด ๖ 

ประเทศทีส่ามท่ีไมใหความรวมมือ 
ขอ ๓๑ 

การระบุประเทศทีส่ามที่ไมใหความรวมมือ 

๑. ใหคณะกรรมาธิการฯระบุประเทศที่สาม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯพจิารณาวาเปนประเทศที่สามที่ไมใหความ

รวมมือในการตอสูกับการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ทัง้นี้ใหดําเนินตามข้ันตอนที่

อางถงึในขอ ๕๔ (๒) 

๒. ในการระบดัุงความไวในวรรคหน่ึงนัน้ ใหอิงกับการทบทวนขอมูลทีไ่ดรับตามความในหมวด ๒, ๓, ๔, ๕, 

๘, ๑๐, และ ๑๑ หรือหากเปนการควรแกกรณี ขอมูลอ่ืนใดที่เกีย่วของ อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับสัตวน้าํที่จับ ขอมูล

การคาที่ไดมาจากขอมูลเชิงสถิติระดับประเทศ และแหลงขอมูลอ่ืนๆที่เชื่อถือได, ทะเบียนเรือ และฐานขอมูล

อ่ืนๆ, แผนงานเอกสารเชิงสถิติ และบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมที่

องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาครับรองประกาศใช ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆทีไ่ดจากทาเทยีบเรือ และ

บริเวณพืน้ทีก่ารทําประมง 

๓. ประเทศทีส่ามอาจจะถกูระบุวาเปนประเทศที่สามทีไ่มใหความรวมมือ หากประเทศนั้นไมไดปฏิบัติตาม

หนาที่ของตนตามกฎหมายระหวางประเทศในฐานะรัฐเจาของธง รัฐเจาของทาเทียบเรือ รัฐเจาของชายฝง 

หรือรัฐเจาของตลาด เพื่อการปองกนั ตอตาน และขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการ

ควบคุม 

๔. เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในวรรคสาม ใหคณะกรรมาธิการฯตรวจสอบมาตรการทีป่ระเทศที่สาม

นั้นๆดําเนนิการเปนสําคัญ ในประเด็นเกี่ยวกับ:  

 (ก) การทาํการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ที่ยอนเกิดเปนนิจ ซึ่งไดมีการบันทึกโดย

ควรวากระทาํโดย หรือไดรับการสนับสนุนจากเรือประมงที่ใชธงของรัฐนั้น หรือโดยคนชาติของรัฐนั้น หรือโดย

เรือประมงที่ดําเนนิการในนานน้ําทะเลของรัฐนัน้ หรือใชทาเทียบเรือของรัฐนัน้ หรือ 

(ข) การใหสินคาประมงที่ไดมาจากการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมเขามาสูตลาด

ของประเทศนัน้ๆ  

๕. เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในวรรคสาม ใหคณะกรรมาธิการฯนําประเด็นเหลานี้มาพจิารณา 

(ก) ประเทศทีส่ามนัน้ๆใหความรวมมือกบัประชาคมฯอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ทั้งนี้โดยตอบรับคํารองขอ

ของคณะกรรมาธิการฯในการสอบสวน ใหขอมูลตอบกลับ หรือติดตามการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไม

รายงาน และไรการควบคุม และกิจกรรมทีเ่กี่ยวของ 
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(ข) ประเทศที่สามนั้นๆดําเนินมาตรการบังคับใชทีม่ีประสิทธิภาพกับผูประกอบการทีท่ําการประมงท่ีผิด

กฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมหรือไม และโดยเฉพาะอยางยิง่ มวีิธกีารบังคับที่เขมงวดจริงจงั

เพียงพอเพื่อจะไมใหผูฝาฝนไดรับประโยชนจากการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม

หรือไม 

(ค) ประวัติ ลักษณะ สภาพการณ ระดับ และความรุนแรงของการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน

และไรการควบคุม ซึ่งปรากฏข้ึน  

(ง) ในกรณีประเทศกาํลังพฒันา ปจจุบนัหนวยงานรับผิดชอบหลักมขีีดความสามารถเพยีงใด 

๖. เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในวรรคสาม ใหคณะกรรมาธิการฯพิจารณาประเด็นตอไปนี้ดวย 

 (ก) การที่ประเทศที่สามที่เกี่ยวของใหสัตยาบัน หรือเขาเปนภาคีกฎเกณฑการประมงระหวางประเทศ และ

โดยเฉพาะอยางยิง่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะเล, ความตกลงสหประชาชาติวาดวย

ประเภทพนัธุปลา และความตกลงองคการรอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติวาดวยการปฎิบัติตาม

กฎระเบียบ  

(ข) สถานะของประเทศท่ีสามที่เกีย่วของในฐานะภาคีคูสัญญากับองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค 

หรือขอตกลงของประเทศที่สามนัน้ๆ ในการบังคับใชมาตรการเพื่อการอนุรักษและการจัดการที่องคกร

เหลานั้นรับรองประกาศใช 

(ค) พฤติกรรมหรือการละเลยใดๆของประเทศที่สามดังกลาวที่อาจเปนการบ่ันทอนมิใหกฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือมาตรการเพ่ือการอนุรักษและการจัดการระหวางประเทศ ที่บังคับใชอยูมีประสิทธิผล 

๗. หากเปนการควรแกกรณี ในการบังคับใชความในขอนี้ ใหพิจารณาขอจํากัดเฉพาะของประเทศกําลัง

พัฒนาตามควรแกการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการติดตาม ควบคุม และเฝาระวงักิจกรรมการทํา

ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม 

 

ขอ ๓๒ 
การดําเนินการตอประเทศท่ีสามท่ีถูกระบุวา 
เปนประเทศที่สามที่ไมใหความรวมมือ 

๑. ใหคณะกรรมาธิการฯแจงบรรดาประเทศที่เกี่ยวของโดยมิชักชา เกี่ยวกับความเปนไปไดที่ประเทศนัน้ๆจะ

ถูกระบุวาเปนประเทศที่สามที่ไมใหความรวมมือ ตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๓๑ โดยคณะกรรมาธิการฯ

จะตองรวมขอมูลดังตอไปนี้ไวในประกาศแจงดังกลาว 

(ก) เหตุผล หรือเหตุผลตางๆ อันทําใหตองช้ีระบุเชนนั้น พรอมดวยหลักฐานสนับสนนุที่มทีัง้หมด 

(ข) โอกาสในการตอบกลบัเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการตัดสินใจระบุชื่อประเทศที่สามดังกลาว และ

ขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของแกคณะกรรมาธิการฯ อาท ิ หลักฐานหกัลางการระบุเชนนั้น หรือหากเปนการควรแก

กรณี แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการปรับปรุง และมาตรการที่ดําเนนิเพือ่แกไขสถานการณ 

(ค) สิทธิในการขอหรือใหขอมูลเพิ่มเติม 
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(ง) ผลของการถูกระบุวาเปนประเทศที่สามที่ไมใหความรวมมือ ตามบทบัญญัติในขอ ๓๘  

๒. ในการแจงของคณะกรรมาธิการฯตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมาธิการฯรองขอใหประเทศที่สาม

นั้นๆ ดําเนินมาตรการทีจ่ําเปนเพื่อยุติกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมนัน้ๆ 

และปองกนัการกระทาํดังกลาวอีกในอนาคต และแกไขพฤติกรรม หรือการละเลยใดๆที่อางถึงตามขอ ๓๑ 

(๖)(ค) ดวย 

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯสงประกาศแจงและยืน่คํารองดังกลาวไปยงัประเทศที่สามนั้นๆ ผานชองทางการ

ส่ือสารมากกวาหนึ่งชองทาง และใหคณะกรรมาธิการฯหาทางรับการยนืยนัจากประเทศนัน้ๆ วาไดรับ

ประกาศแจงดังกลาวแลว 

๔. คณะกรรมาธิการฯตองใหประเทศที่สามมีเวลาที่เพียงพอที่จะใหคําตอบตอการประกาศแจงดังกลาว และ

ใหประเทศนั้นมีเวลาตามควรเพื่อแกไขสถานการณ 

 

ขอ ๓๓ 
การจัดทําบญัชีรายชื่อของประเทศทีส่ามทีไ่มใหความรวมมือ 

๑. ใหคณะมนตรีฯตัดสินใจดวยหลักเสียงขางมากทีก่ําหนดแจงชัด เกี่ยวกับการระบุชื่อประเทศทีส่ามไวใน

บัญชีรายช่ือประเทศที่สามทีไ่มใหความรวมมือ ตามที่คณะกรรมาธิการฯเสนอ 

๒. ใหคณะกรรมาธิการฯแจงตอประเทศที่สามนั้นๆโดยมิชักชา เกี่ยวกับการทีป่ระเทศนัน้ๆถกูระบุวาเปน

ประเทศที่สามที่ไมใหความรวมมือ และแจงมาตรการทีจ่ะบังคับใชตามขอ ๓๘ และใหรองขอใหประเทศที่

สามแกไขสถานการณปจจุบนั และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการท่ีใชเพื่อใหเรือประมงของประเทศนั้นๆ

ปฏิบัติตามมาตรการการอนรัุกษและการจัดการ  

๓. หลังจากที่คณะมนตรีฯตัดสินใจตามบทบัญญัติในวรรคหนึง่ในขอนี้ ใหคณะกรรมาธิการฯแจงการ

ตัดสินใจดังกลาวตอรัฐสมาชิกโดยมิชกัชา และใหรองขอใหรัฐสมาชกิดําเนนิมาตรการเพื่อใหนาํมาตรการที่

ระบุไวในขอ ๓๘ ไปบังคับใชทันที ทั้งนี้รัฐสมาชิกจะตองแจงตอคณะกรรมาธิการฯเก่ียวกับมาตรการใดๆ ที่รัฐ

สมาชิกบังคับใชเพื่อตอบรับตอคํารองขอนี ้

 

ขอ ๓๔ 
การถอนชื่อประเทศทีส่ามออกจากบัญชีรายชื่อของประเทศทีส่ามทีไ่มใหความรวมมือ 

๑. ใหคณะมนตรีฯ พิจารณาถอนชื่อของประเทศทีส่ามออกจากบัญชีรายช่ือประเทศที่สามทีไ่มใหความ

รวมมือ ตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ดวยเสียงขางมากทีก่หนดแจงชัด หากประเทศที่สามนั้นๆ

สามารถพิสูจนไดวาสถานการณที่เปนเหตุใหตองถูกข้ึนนบัญชีไดรับการแกไขแลว ในการตัดสินใจถอนช่ือ

ของประเทศทีส่ามออกจากบัญชีรายช่ือจะตองพิจารณาดวยวาประเทศที่สามทีถู่กระบุนั้นๆไดดําเนิน

มาตรการทีเ่ปนรูปธรรมอยางเขมแข็งจนสามารถปรับปรุงสถานการณเปนผลสําเร็จยาวนานหรือไม  
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๒. หลังจากที่คณะมนตรีฯตัดสินใจความในวรรคหนึ่งในขอนี้ ใหคณะกรรมาธิการฯแจงตอรัฐสมาชิกโดยไม

ชักชา เกี่ยวกบัการยกเลิกการใชมาตรการตามที่ระบุไวในขอ ๓๘ตอประเทศที่สามนั้นๆ  

ขอ ๓๕ 
การประกาศเผยแพรบัญชีรายชื่อประเทศท่ีสามทีไ่มใหความรวมมือ  

ใหคณะกรรมาธิการฯตีพิมพบัญชีรายช่ือประเทศที่สามที่ไมใหความรวมมือลงในประกาศราชการของสหภาพ

ยุโรป และใหดําเนินมาตรการที่จาํเปนเพื่อประกาศเผยแพรบัญชีรายช่ือดังกลาว รวมตลอดถึงลงประกาศ

บัญชีรายช่ือดังกลาวไวในเวบ็ไซตของคณะกรรมาธิการฯ ใหคณะกรรมาธิการฯปรับบัญชีรายช่ือดังกลาวให

ขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ และจัดใหมรีะบบแจงการปรับปรุงขอมูลบัญชีรายช่ือดังกลาวโดยอัตโนมัติตอรัฐ

สมาชิก องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค และสมาชิกของประชาสังคมรายหนึง่รายใดที่รองขอ 

นอกจากนัน้ ใหคณะกรรมาธิการฯสงบัญชีรายช่ือประเทศที่สามทีไ่มใหความรวมมือดังกลาวไปยังองคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางประชาคมฯกับองคกรเหลานี้ ซึง่มุงปองกัน ยบัยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน 

และไรการควบคุม 

ขอ ๓๖ 
มาตรการฉุกเฉิน 

๑. หากมหีลักฐานวามาตรการที่ประเทศที่สามใชนัน้เปนการบ่ันทอนประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษและ

การจัดการขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค ใหคณะกรรมาธิการฯมีสิทธิออกมาตรการฉกุเฉินซึง่จะ

มีระยะเวลาการบังคับใชไมเกิน ๖ เดือนตามพนัธกรณีระหวางประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯอาจมีการ

ตัดสินใจคร้ังใหมเพื่อยืดระยะเวลาการใชมาตรการฉุกเฉินไดอีกไมเกิน ๖ เดือน 

๒. มาตรการฉกุเฉินที่ระบุในวรรคหน่ึงอาจมีไดหลายมาตรการ รวมถงึประเด็นตอไปนี้  

(ก) หามเรือประมงซ่ึงไดรับอนุญาตใหจบัสัตวน้ําและชักธงของประเทศท่ีสามดังกลาวเขาสูทาเทยีบเรือของ

รัฐสมาชิก ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือทุกขภัย ตามที่ระบุไวในขอ ๔ (๒) เพื่อใชบริการทีจ่ําเปนอยาง

ยิ่งยวดในการแกไขสถานการณดังกลาว 

(ข) หามเรือประมงทีช่ักธงของรัฐสมาชกิเขาไปมีสวนเกีย่วพนักับการทําประมงรวมกับเรือที่ชักธงของประเทศ

ที่สามนัน้ๆ 

(ค) หามเรือประมงทีช่ักธงของรัฐสมาชิกจับสัตวน้ําในนานน้ําในเขตอํานาจกฎหมายของประเทศที่สาม

ดังกลาว ทั้งนีไ้มกระทบตอความตกลงดานการประมงในระดับทวิภาคี 

(ง) หามจัดหาสัตวน้าํที่มชีีวิตเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในนานน้ําที่อยูในเขตอํานาจกฎหมายของประเทศที่

สามดังกลาว 

(จ) หามรับและนําสัตวน้าํที่มีชวีิตซึ่งเรือประมงที่ติดธงของประเทศที่สามดังกลาวจับไปใชในการเพาะเล้ียง

สัตวน้ําในนานน้าํที่อยูในเขตอํานาจกฎหมายของรัฐสมาชิก 
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๓. ใหมาตรการฉุกเฉินมีผลบังคับใชทนัที ทั้งนี้ใหแจงไปยังรัฐสมาชิกและประเทศที่สามดังกลาว และให

ตีพิมพในประกาศราชการของสหภาพยุโรป  

๔. รัฐสมาชิกดังกลาวอาจสงการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการฯดังกลาวตามที่ระบุไวในวรรคหนึง่ไปยังคณะ

มนตรีฯภายใน ๑๐ วันทําการหลังจากไดรับการแจง 

๕. คณะมนตรีฯอาจลงมติไดคําวินิจฉัยทีต่างออกไป ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากวนัที่ไดรับเร่ืองจาก

รัฐสมาชิกนั้น ทั้งนี้ใหคณะมนตรีลงมติดวยหลักเสียงขางมากทีก่ําหนดแจงชัด 

 
หมวด ๗ 

มาตรการตอเรือประมงและรัฐท่ีเกีย่วของกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการ
ควบคุม 
ขอ ๓๗ 

การปฏิบัติตอเรือประมงในบัญชีรายชื่อเรือที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมของ
ประชาคมฯ 

ใหนาํมาตรการดังตอไปนี้ไปใชกับเรือประมงที่อยูในบัญชีรายช่ือเรือทีท่ําการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน

และไรการควบคุมของประชาคมฯ (เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม) 

๑. หามรัฐสมาชิกเจาของธงสงคํารองขอมายังคณะกรรมาธิการฯเพื่อขออนุญาตใหเรือประมงที่ผิดกฎหมาย 

ไมรายงาน และไรการควบคุมจับสัตวน้าํ 

๒. ใหรัฐสมาชกิเพิกถอนการอนุญาตจับสัตวน้ําหรือใบอนุญาตการจับสัตวน้ําแบบพเิศษที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่ง

รัฐสมาชิกเจาของธงเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมออกให 

๓. หามมิใหเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมที่ชักธงของประเทศที่สามจบัสัตวน้ําใน

นานน้าํของประชาคมฯและหามเชาเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมดังกลาวดวย 

๔. หามมิใหเรือประมงที่ชกัธงของรัฐสมาชิกชวยเหลือ เกีย่วพันในกระบวนการแปรรูป หรือเขารวมขนถาย

สินคาระหวางเรือ หรือรวมทาํประมงกับเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมไมวาดวยทาง

ใด 

5. อนุญาตใหเรือประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมที่ชักธงของรัฐสมาชิกเขาสูทาเรือของ

ประเทศตนเทานัน้ หามอนญุาตใหเขาสูทาเรืออ่ืนๆของประชาคมฯ ยกเวนกรณีเหตุสุดวิสัย หรือทกุขภัย หาม

มิใหเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ที่ชกัธงของประเทศที่สามเขาสูทาเรือของรัฐ

สมาชิก ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือหรือทุกขภัย หรือรัฐสมาชิกอาจอนุญาตใหเรือประมงทีผิ่ดกฎหมาย 

ไมรายงาน และไรการควบคุมเขาสูทาเทยีบเรือของประเทศตนได ทัง้นี้โดยมีเงื่อนไขวาสินคาสัตวน้ําที่อยูบน

เรือ และหากควรแกกรณี เคร่ืองมือทําการประมงที่ตองหามตามมาตรการการอนุรักษและการจัดการซ่ึง

องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่รับรองประกาศใชตองถูกยึด รัฐสมาชิกอาจยึดสินคาสัตวน้ํา และ

หากเปนการควรแกกรณี ยดึเคร่ืองมือทําการประมงที่ตองหามตามมาตรการดังกลาวที่อยูบนเรือประมงที่ผิด
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๖. หามสนบัสนุนหรือการจดัสงส่ิงของที่จาํเปน, น้ํามัน หรือบริการอืน่ๆ ทีท่าเรือแกเรือประมงทีผิ่ดกฎหมาย 

ไมรายงาน และไรการควบคุม ที่ชักธงของประเทศที่สาม ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือทุกขภัย  

๗. หามอนุญาตใหเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ที่ชกัธงของประเทศที่สามเปลีย่น

ลูกเรือ ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือทุกขภัย  

๘. ใหรัฐสมาชิกปฏิเสธการใหสิทธเิรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ชักธงของประเทศ

ตน 

๙. หามนาํเขาผลิตภัณฑสัตวน้ําที่เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมจบั และหาม

ยอมรับ หรือรับรองวาใบรับรองการจับสัตวน้าํทีก่ํากับสินคาเหลานั้นถกูตองตามกฎหมาย 

๑๐. หามสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ําจากเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม หรือสงออก

อีกทอดเพื่อการแปรรูป  

๑๑. ใหอนุญาตเรือประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมที่ไมมีสินคาสัตวน้ําและไมมีลูกเรือบน

เรือเขาเทียบทาเพื่อร้ือทาํลาย ทั้งนี้ไมกระทบตอการดําเนนิคดีและวิธีการบังคับแกเรือ และนิติบุคคล หรือ

บุคคลใดๆที่เกี่ยวของ 

 

ขอ ๓๘ 
การดําเนินการตอประเทศท่ีสามท่ีไมใหความรวมมือ 

ใหนาํมาตรการตอไปนี้ไปใชกับประเทศที่สามที่ไมใหความรวมมือ 

๑. หามนาํผลิตภัณฑสัตวน้าํซ่ึงจับโดยเรือประมงทีช่ักธงของประเทศทีส่ามที่ไมใหความรวมมือเหลานัน้เขาสู

ประชาคมฯ และดวยเหตุนัน้มิใหยอมรับใบรับรองการจบัสัตวน้ําที่กาํกับผลิตภัณฑเหลานั้นดวย กรณีที่การ

ระบุชื่อประเทศที่สามวากระทําผิดในการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและและไรการควบคุมตามขอ 

๓๑ ถือเปนการชอบ ดวยวาประเทศที่สามไมไดดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับการทําประมงที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ทีส่งผลกระทบตอกลุมประชากรหรือชนิดพันธุสัตวน้าํหนึ่งๆ ใหหาม

การนาํเขาเฉพาะผลิตภัณฑสัตวน้ําประเภทน้ันๆ หรือชนดิพันธุนัน้ๆ 

๒. หามผูประกอบการของประชาคมฯซ้ือเรือประมงที่ชกัธงของประเทศเหลานั้น 

๓. หามเปล่ียนธงของเรือประมงที่ชักธงของประเทศสมาชิกไปเปนธงของบรรดาประเทศดังกลาว  

๔. หามรัฐสมาชิกอนุญาตใหมีการทาํสัญญาเชาเหมาเรือที่ชักธงของประเทศที่สามดังกลาวเพื่อใหเรือประมง

ชักธงของรัฐสมาชิกนั้น  

๕. หามสงเรือประมงของประชาคมฯออกไปยังบรรดาประเทศเหลานั้น 
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๖. หามทําความตกลงทางการคาของภาคเอกชนระหวางคนชาติของรัฐสมาชิกกับคนชาติของประเทศ

เหลานั้น อันจะเปนการทาํใหเรือประมงที่ชักธงของรัฐสมาชิกสามารถเขาไปใชโอกาสการทําการประมงของ

ประเทศเหลานั้น 

๗.  หามทาํประมงรวมระหวางเรือประมงที่ชักธงของรัฐสมาชิกกับเรือประมงทีช่ักธงของบรรดาประเทศ

ดังกลาว 

๘. ใหคณะกรรมาธิการฯเสนอบอกเลิกขอตกลงดานการประมงระดับทวิภาคี หรือขอตกลงการเปนหุนสวน

ดานการประมงใดๆที่มีอยูกบัประเทศเหลานัน้ ซึ่งมีบทบัญญัติสูการสิ้นสุดลงของความตกลงดังกลาว หาก

ประเทศเหลานั้นไมสามารถปฏิบัติตามที่ประเทศเหลานัน้รับวาจะปฏิบัติเกี่ยวกับการตอสูกับการทําประมงที่

ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม 

๙. หามคณะกรรมาธิการฯ เจรจาเพื่อทําความตกลงดานการประมงในระดับทวิภาคี หรือความตกลงการเปน

หุนสวนดานการประมงกบัประเทศเหลานัน้ 

 

หมวด ๘ 
คนชาติ 
ฃอ ๓๙ 

คนชาติที่สนบัสนุนหรือเกี่ยวพันกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม 
๑. หามคนชาติที่อยูภายใตเขตอํานาจกฎหมายของรัฐสมาชิกสนับสนนุ หรือเมีสวนเกี่ยวพนักับการประมงท่ี

ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม รวมตลอดถึงมีสวนเกีย่วพันบนเรือซ่ึงมีชื่ออยูในบัญชีรายช่ือ

เรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของประชาคมฯ หรือในฐานะผูประกอบการ หรือ

เจาของเรือประมงผูไดผลประโยชน  

๒. ใหรัฐสมาชิกรวมมือระหวางกนั และรวมมือกับประเทศที่สาม และใหดําเนินมาตรการตางๆ ที่เหมาะสม

ตามกฎหมายของประเทศและกฎหมายของประชาคมฯ เพื่อระบุคนชาติของตนที่ใหการสนับสนนุหรือเขาไป

มีสวนเกี่ยวพนักับการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ทัง้นี ้ ความในขอนี้ไมกระทบ

ความรับผิดชอบในชั้นตนของรัฐเจาของธง 

๓. ใหรัฐสมาชิกดําเนินการอันควรตอคนชาติทีถ่กูระบุวาสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับการทําประมงที่ผิด

กฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม ทั้งนี้ใหดําเนนิการสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบของรัฐที่บงัคับใชอยู ทั้งนี้ความในขอนี้ไมกระทบความรับผิดชอบในชั้นตนของรัฐเจาของธง 

๔. ใหรัฐสมาชกิแตละรัฐแจงตอคณะกรรมาธิการฯเกีย่วกับชื่อของหนวยงานที่รับผิดชอบที่ทาํหนาที่

ประสานงานการเก็บและตรวจพิสูจนขอมลูเกี่ยวกับกิจกรรมของคนชาติของรัฐนั้นๆ ตามที่อางถงึในหมวดนี้ 

และทําหนาทีร่ายงานและประสานงานกับคณะกรรมาธิการฯ 

 

ขอ ๔๐ 
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การปองกันและวธิีการบังคับ 
๑. ใหรัฐสมาชิกจะตองสนับสนนุใหคนชาติแหงตนแจงขอมูลใดๆทีบุ่คคลนั้นมีอยูเกี่ยวกับผลประโยชนทาง

กฎหมาย ประโยชนอันเปนคุณ หรือผลประโยชนทางดานการเงินในตัวเรือประมง หรือในการที่ควบคุม

เรือประมง ซึง่ชักธงของประเทศที่สาม และแจงชื่อเรือประมงทีเ่กี่ยวของดังกลาว 

๒. หามคนชาติแหงรัฐซ้ือหรือสงออกเรือประมงลําใดๆ ใหแกผูประกอบการที่มีความเก่ียวของกับการ

ดําเนนิการ การจัดการ หรือมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงในบัญชีชื่อเรือประมงทีท่าํผิดกฎหมาย ไมรายงานและไร

การควบคุมของประชาคมฯ  

๓. หามรัฐสมาชิกใหความชวยเหลือของภาครัฐใดๆ ภายใตระบบการใหความชวยเหลือของประเทศ หรือ

ภายใตกองทนุของประชาคมฯ แกผูประกอบการที่มสีวนเกี่ยวของกับการดําเนนิการ การจัดการ หรือมี

กรรมสิทธิ์ในเรือประมงซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุมของ

ประชาคมฯ ทั้งนี้ความในวรรคนี้ไมกระทบบทบัญญัติอ่ืนๆ ในกฎหมายของประชาคมฯเกี่ยวกับเร่ืองกองทุน

ภาคสาธารณะ 

๔. ใหรัฐสมาชิกพยายามไดรับขอมูลวามีการจัดเตรียมการใดๆระหวางคนชาติของตนและประเทศที่สามอยู 

ซึ่งจะเปนการเปดชองใหการเปล่ียนธงของเรือประมง จากธงของประเทศตนไปเปนธงของประเทศที่สามนัน้ๆ 

ใหรัฐสมาชกิแจงตอคณะกรรมาธิการฯเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยยืน่บัญชีรายช่ือเรือประมงนัน้ๆ  

 

หมวด ๙ 
มาตรการบังคับใชกฎหมายทันท ีวธิีการบังคับ และวิธกีารบังคับประกอบ 

ขอ ๔๑ 
ขอบเขต 

ใหนาํความในหมวดนี้ไปปรับใชเกี่ยวกับ 

๑. การฝาฝนอยางรายแรงที่กระทําภายใตดินแดนของรัฐสมาชกิตามที่สนธิสัญญา(สนธิสัญญามาสทริชต

หรือสนธิสัญญาจัดต้ังสหภาพยุโรป) มีผลบังคับใช หรือภายในเขตนานน้ําทางทะเลที่อยูภายใตอธิปไตย หรือ

เขตอํานาจทางกฎหมายของรัฐสมาชกิ ยกเวนนานน้ําทีอ่ยูติดกับดินแดน และประเทศที่ระบุไวในภาคผนวก 

๒ ของสนธิสัญญา 

๒. การฝาฝนอยางรายแรงที่เรือประมงของประชาคมฯ หรือคนชาติของรัฐสมาชกิกระทํา 

๓. การฝาฝนอยางรายแรงที่ตรวจพบภายในดินแดนหรือในนานน้าํตามที่อางถึงในขอยอย ๑ ของขอนี้ แต

กระทาํในทะเลหลวง หรือภายในขอบเขตทางกฎหมายของประเทศทีส่าม และกําลังถูกดําเนนิการตามวิธีการ

บังคับตามบทบัญญัติในขอ ๑๑(๔)  

 

ขอ ๔๒ 
การฝาฝนอยางรายแรง 
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๑. เพื่ออนุวัติตามวัตถุประสงคของกฎระเบียบฉบับนี ้การฝาฝนอยางรายแรงหมายถึง 

 (ก) กิจกรรมที่พิจารณาวาเปนการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตามเกณฑทีก่ําหนด

ไวในขอ ๓  

 (ข) การดําเนินการทางธุรกิจที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการทําประมงทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการ

ควบคุม รวมตลอดถึงการคาผลิตภัณฑประมง หรือการนําเขาผลิตภัณฑสัตวน้าํทีผิ่ดกฎหมาย ไมรายงาน 

และไรการควบคุมนั้น 

 (ค) การทาํเอกสารเปนเทจ็ที่ระบุถงึในกฎระเบียบฉบับนี้ หรือการใชเอกสารอันเปนเท็จ หรือหมดอายุ

ดังกลาว 

๒. ใหหนวยงานรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกกําหนดลักษณะของการฝาฝนอยางรายแรง ทัง้นีใ้หพิจารณา

เกณฑที่ระบุไวในขอ ๓(๒) 

 

ขอ ๔๓ 
มาตรการบังคับใชกฎหมายโดยทันท ี

๑. หากบุคคลธรรมดาถูกตองสงสัยวาไดกระทํา หรือถูกจับในขณะทีก่ระทําการฝาฝนอยางรายแรง หรือหาก

นิติบุคคลถูกตองสงสัยวามีสวนรับผิดชอบในการฝาฝนนัน้ๆ ใหรัฐสมาชิกเร่ิมสอบสวนการฝาฝนดังกลาวเต็ม

รูปแบบ และจะตองดําเนนิมาตรการบังคับใชกฎหมายโดยทนัทีตามกฎหมายของประเทศ และข้ึนอยูกับ

ระดับความรุนแรงของการฝาฝน ตัวอยางมาตรการบังคับใชกฎหมายโดยทันทีมีดังนี ้ 

 (ก) การยุติกจิกรรมการจับสัตวน้ําทนัท ี

 (ข) การปรับเปล่ียนเสนทางการเดินเรือประมงสูทาเทียบเรือ 

 (ค) การปรับเปล่ียนเสนทางพาหนะขนสงไปอีกทีห่นึง่เพือ่ตรวจสอบ  

 (ง) การสั่งทณัฑบนผลิตภัณฑ 

 (จ) การยึดเคร่ืองมือทําการประมง สัตวน้าํที่จับได หรือผลิตภัณฑประมง 

 (ฉ) การระงับการเดินเรือประมงหรือพาหนะขนสงทีเ่กี่ยวของเปนการชั่วคราว 

 (ช) การสั่งพกัการอนุญาตจับสัตวน้ํา 

๒. ใหมาตรการบังคับใชดังกลาวเปนการดําเนนิการเพือ่ปองกันมิใหการฝาฝนอยางรายแรงดําเนนิตอไป และ

เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบหลักสามารถสอบสวนจนเสร็จส้ิน 

 

ชอ ๔๔ 
วิธีการบังคับตอการฝาฝนอยางรายแรง 

๑. ใหรัฐสมาชิกดําเนนิการเพื่อใหบุคคลธรรมดาที่กระทําการฝาฝนอยางรายแรง หรือนิติบุคคลที่ตอง

รับผิดชอบตอการฝาฝนอยางรายแรงนั้นถกูบังคับใชมาตรการเชิงบริหารทีม่ีประสิทธิผล สมควรแกการณ 

และมีลักษณะปองปราม  
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๒. ใหรัฐสมาชิกใชวิธีบงัคับข้ันสูงสุดโดยปรับอยางนอยหาเทาของมลูคาของสินคาสัตวน้าํที่จับไดจากการฝา

ฝนอยางรายแรง ในกรณีที่มกีารฝาฝนอยางรายแรงข้ึนซ้าํอีกในชวงระยะเวลา ๕ ป ใหรัฐสมาชิกใชวิธีบังคับ

ข้ันสูงสุดโดยปรับอยางนอยแปดเทาของมูลคาสินคาสัตวน้ําที่ไดมาจากการกระทาํการฝาฝนอยางรายแรง

ดังกลาว ในการใชวิธีบงัคับดังกลาว ใหรัฐสมาชิกพิจารณาถึงมูลคาความเสียหายตอทรัพยากรประมง และ

ส่ิงแวดลอมทางทะเลนั้นๆ 

๓. รัฐสมาชิกอาจใชวิธีบงัคับทางอาญาทีม่ีประสิทธิผล สมควรแกเหตุ และซ่ึงมีลักษณะปองปรามดวย หรือ

เลือกใชมาตรการดังกลาวแทน 

 

ขอ ๔๕ 
วิธีการบังคับประกอบ 

วิธีการบังคับทีร่ะบุถึงไวในหมวดนี้อาจประกอบดวยวิธกีารบังคับ หรือมาตรการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

๑. การอายัดเรือประมงที่เกีย่วของกับการฝาฝน 

๒. การระงับการเดินเรือประมงเปนการช่ัวคราว 

๓. การริบเคร่ืองมือทาํการประมง สัตวน้าํที่จับได หรือสินคาประมงทีต่องหาม 

๔. การพกัหรือเพิกถอนการอนุญาตจับสัตวน้ํา 

๕. การลดหรือการถอนสิทธิการจับสัตวน้าํ 

๖. การตัดสิทธิชั่วคราวหรือถาวรในการขอสิทธิคร้ังใหมในการจบัสัตวน้ํา 

๗. การหามรับความชวยเหลือและเงินอุดหนนุจากภาครัฐเปนการช่ัวคราวหรือถาวร 

๘. การพกัหรือการถอนสถานะการเปนผูประกอบการทางเศรษฐกิจที่ไดรับการอนุญาตที่ใหตามขอ ๑๖(๓) 

ขอ ๔๖ 
ระดับของวธิกีารบังคับ และวธิีการบังคับประกอบอ่ืนๆ 

ใหคํานวณระดับวิธีการบังคับและวิธีการบงัคับประกอบอ่ืนๆโดยทัว่ไปในลักษณะทีท่าํใหผูฝาฝนมิไดรับ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการฝาฝนอยางรายแรง ทั้งนี้จะไมกระทบตอสิทธโิดยชอบธรรมที่จะประกอบ

สัมมาชพี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนี้ ใหพจิารณาวิธีการบังคับใชฉับพลันตางๆตามที่ระบุไวในขอ ๔๓ 

ขอ ๔๗ 
ความรับผิดของนิติบุคคล 

๑. ใหถือวานติิบุคคลใดๆมีสวนในการรับผิดสําหรับการฝาฝนอยางรายแรง ในกรณีที่การฝาฝนอยางรายแรง

นั้นๆกระทําข้ึนเพื่อผลประโยชนของนิติบคุคลดังกลาว โดยบุคคลธรรมดาใดๆที่กระทําการเปนเอกเทศ หรือ

ในฐานะสวนหนึ่งของนิติบุคคลดังกลาว และมีตําแหนงที่อาจกาํหนดการณภายในนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งมี

รากฐานมาจาก 

 (ก) อํานาจของผูแทนของนิติบุคคล หรือ 

 (ข) อํานาจกระทําการตัดสินใจในนามนติิบุคคล หรือ 
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 (ค) อํานาจปฏิบัติการในการส่ังการควบคุมภายในนิติบคุคล 

๒. อาจถือวานิติบุคคลหนึง่ๆมีสวนในการรับผิดชอบทางกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลธรรมดาตามที่ระบุไวใน

วรรคหนึง่ละเลยไมดูแลหรือควบคุมนัน้ทาํใหเกิดความเปนไปไดที่บุคคลธรรมดาที่อยูภายใตอํานาจหนาที่

ของนิติบุคคลดังกลาวกระทาํการฝาฝนเพือ่ผลประโยชนของนิติบุคคลนั้นๆ  

๓. ความรับผิดของนิติบุคคลจะตองไมเปนการยกเวนกระบวนพิจารณาตอบุคคลธรรมดาผูซึ่งเปนผูกระทําผิด 

ดวยตนเอง ผูยุยงใหกระทําผิด หรือผูสนับสนุนการกระทาํผิดในการฝาฝนดังกลาว  

 
หมวด ๑๐ 

การนํามาใชซ่ึงบัญญัติที่ออกภายในองคกรการจดัการประมงระดับภูมิภาค 
เกี่ยวกับการไดเห็นเรือประมงขณะกระทําผิด 

 ขอ ๔๘ 
การไดเหน็เรอืประมงขณะกระทําผิด 

๑. ใหบังคับใชบทบัญญัติในหมวดนีก้ับกิจกรรมการจบัสัตวน้ําที่ข้ึนอยูกับขอกําหนดวาดวยการพบเหน็การ

กระทาํผิดของเรือประมงในทะเล ที่ออกภายใตกรอบขององคกรการจดัการประมงระดับภูมิภาครับรองใช ซึ่ง

มีผลผูกพนัประชาคมฯ 

๒. ในกรณีที่หนวยงานที่รับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจในทะเลพบเห็น

เรือประมงที่เหน็วาอาจพิจารณาไดวาเปนการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม หนวยงานที่

รับผิดชอบดังกลาวจะตองออกรายงานเก่ียวกับการพบเห็นเรือประมงเชนวานัน้โดยทันที ใหถอืวารายงาน

ดังกลาวและผลการสอบสวนที่รัฐสมาชิกดําเนนิบนเรือประมงเปนหลักฐานสําหรับการนาํกลไกการช้ีระบุ

เรือประมง และกลไกการบังคับใชกฎหมายตามที่กําหนดไวในกฎระเบียบฉบับนี้ไปปฏิบัติ  

๓. ในกรณีที่นายเรือของเรือประมงของประชาคมฯ หรือของประเทศที่สามไดพบเหน็เรือประมงทีท่าํการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุมตามที่ระบุไวในวรรคสอง นายเรืออาจเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

การพบเหน็ดังกลาวใหไดมากที่สุดเทาที่ทาํได อาท ิ

(ก) ชื่อและการระบุรูปพรรณเรือประมงดังกลาว 

(ข) สัญญานเรียกขานเรือประมง 

(ค) หมายเลขทะเบียนเรือ และหากควรแกกรณี หมายเลขประจําตัวของเรือประมงที่ออกโดย

สถาบันจัดชั้นเรือลอยดสรียิสเตอร  
(ง) รัฐเจาของธงของเรือประมง 

(จ) ตําแหนง (พิกัดเสนรุงแสนแวง) ในขณะที่ชี้ระบุรูปพรรณเรือประมงคร้ังแรก  

(ฉ) วัน/เวลาสากลยทูีซ ีที่ชี้ระบุรูปพรรณเรือประมงเปนคร้ังแรก  

(ช) ภาพถายเรือประมง (หนึง่ใบหรือหลายใบ) เพื่อสนับสนุนการไดเหน็เรือลําดังกลาว 

(ซ) ขอมูลที่เกีย่วของอ่ืนๆ เกีย่วกับกิจกรรมของเรือประมงลําดังกลาวที่สังเกตเห็น 
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๔. ใหสงรายงานเร่ืองการพบเห็นดังกลาวไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักของรัฐสมาชิกเจาของธงเรือประมง

ที่พบเหน็การกระทาํดังกลาวโดยมิชกัชา ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะเปนผูสงรายงานนัน้ตอไปยัง

คณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ตอมาใหคณะกรรมาธิการฯหรือ

หนวยงานที่ไดรับมอบหมายแจงไปยังรัฐเจาของธงของเรือประมงทีถู่กพบเหน็ดังกลาวโดยทนัท ีตอจากนั้นให

คณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายสงรายงานการพบเหน็ดังกลาวไปยงัรัฐสมาชิกทั้งหมด 

และหากเปนการควรแกกรณี ใหสงไปยังเลขาธิการขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกีย่วของ 

เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่องคกรเหลานัน้รับรองประกาศใช 

๕. ใหรัฐสมาชิกที่ไดรับรายงานการพบเห็นกิจกรรมของเรือประมงที่ชักธงของประเทศตนจากหนวยงานที่

รับผิดชอบหลักของรัฐภาคีในองคกรการจดัการประมงระดับภูมิภาคแจงเกีย่วกับรายงานดังกลาวและขอมูล

ทั้งหมดทีเ่กี่ยวของไปยังคณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเร็วที่สุด ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ

หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจะเปนผูสงขอมูลเหลานีต้อไปยังเลขาธิการบริหารขององคกรการจัดการ

ประมงระดับภูมิภาคนั้นๆตอไป เพื่อดําเนนิการตามมาตรการที่องคกรเหลานั้นรับรองประกาศใชตามกรณีอัน

ควร 

๖. ใหบังคับใชความในขอนี้โดยไมกระทบตอบทบัญญัติที่เขมงวดยิ่งข้ึน ซึง่องคกรการจัดการประมงระดับ

ภูมิภาคตางๆอันประชาคมฯเปนภาคีอยูไดรับรองประกาศใช  

 

ขอ ๔๙ 
การยืน่ขอมูลเกี่ยวกบัการไดเห็นเรือประมงกระทาํผิด 

๑. ใหรัฐสมาชิกที่ไดรับขอมูลซ่ึงไดบันทกึทําเปนเอกสารโดยควรเกีย่วกับการพบเหน็เรือประมง สงขอมูล

เหลานั้นไปยังคณะกรรมาธิการฯหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายโดยมิชักชา ตามรูปแบบทีก่ําหนดตาม

วิธีดําเนินการที่ระบุในขอ ๕๔(๒) 

๒. ใหคณะกรรมาธิการฯ หรือหนวยงานทีไ่ดรับมอบหมายตรวจสอบขอมูลซ่ึงไดบันทึกทําเปนเอกสารอันควร

เกี่ยวกับการพบเห็นเรือประมง ที่สงมาจากประชาชน องคกรภาคประชาสังคม รวมทั้งองคกรดานส่ิงแวดลอม 

และผูแทนของภาคการประมง หรือผูแทนของผูมีสวนไดสวนเสยีในธุรกิจการคาสัตวน้ํา 

 

ขอ ๕๐ 
การสอบสวนเรือประมงท่ีถูกพบเห็นวากระทําความผิด 

๑. ใหรัฐสมาชิกริเร่ิมสอบสวนกิจกรรมของเรือประมงที่ชักธงของประเทศตน ซึง่ถูกพบเหน็ตามความในขอ 

๔๙ ใหเร็วที่สุดเทาที่กระทําได  

๒. ใหรัฐสมาชิกแจงตอคณะกรรมาธิการฯหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมาธิการฯมอบหมาย หากเปนไปไดผาน

ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับรายละเอียดของการเร่ิมการสอบสวน และการดําเนนิการใดๆที่ไดกระทาํ หรือ

ต้ังใจจะกระทาํ อันเกี่ยวกับเรือประมงที่ชกัธงของประเทศตน ซึง่ถกูพบเหน็ใหเร็วที่สุดเทาที่สามารถปฏิบัติได 
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๓. หากเปนการควรแกกรณี ใหรัฐสมาชิกอ่ืนๆทีน่อกเหนือจากรัฐสมาชิกเจาของธงตรวจพิสูจนวา เรือประมง

ที่ถูกพบเห็น และไดถูกรายงานน้ัน ไดดําเนนิกิจกรรมในนานน้ําทะเลในเขตอํานาจกฎหมายของตนหรือไม 

หรือมีผลิตภัณฑประมงท่ีมาจากเรือเหลานัน้นาํข้ึนฝง หรือนําเขาสูดินแดนของตนหรือไม และรัฐสมาชิก

เหลานั้นจะตองสืบสอบบันทกึการปฏิบัติตามมาตรการการอนุรักษและการจัดการที่เกี่ยวของที่ผานมา ใหรัฐ

สมาชิกแจงคณะกรรมาธิการฯหรือหนวยงานที่คณะกรรมาธิการฯมอบหมาย และแจงรัฐสมาชิกเจาของธง

นั้นๆ เกี่ยวกับผลการตรวจพสูิจน และการสืบสอบโดยมิชักชา 

๔. ใหคณะกรรมาธิการฯหรือหนวยงานที่ที่คณะกรรมาธิการฯมอบหมายแจงขอมูลที่ไดรับมาตามวรรคสอง 

และวรรคสามแกรัฐสมาชิกทุกรัฐ 

๕. ใหบังคับใชความในขอนีโ้ดยมิกระทบตอบทบัญญัติในหมวด ๕ ของกฎระเบียบ (อีซี) ฉบับที่ ๒๓๗๑/

๒๐๐๒ และบทบัญญัติที่องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่งประชาคมเปนภาคีอยูรับรองประกาศใช 

 
หมวด ๑๑ 

ความชวยเหลือระหวางกนั 
ขอ ๕๑ 

ความชวยเหลือระหวางกนั 
๑. ใหหนวยงานบริหารทีรั่บผิดชอบเก่ียวกับการนาํกฎระเบียบฉบับนี้ไปปฏิบัติในรัฐสมาชกิตางๆรวมมือซ่ึง

กันและกนัระหวางรัฐสมาชกิ รวมมือกับหนวยงานบริหารของประเทศที่สาม และรวมมือกับคณะกรรมาธิการ

ฯ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับนี ้

๒. เพื่ออนุวติัตามวัตถุประสงคตามวรรคหน่ึงใหจัดต้ังระบบการใหความชวยเหลือระหวางกันข้ึน ซึ่งจะรวม

ตลอดถึงการมรีะบบสารสนเทศแบบอัตโนมัติ ซึ่งเรียกวา ‘ระบบสารสนเทศการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ไม

รายงาน และไรการควบคุม’ ซึ่งจะบริหารจัดการโดยคณะกรรมาธิการฯหรือหนวยงานที่คณะกรรมาธิการฯ

มอบหมาย เพื่อชวยเหลือหนวยงานรับผิดชอบหลักในการปองกนั สืบสวน และการดําเนินคดีการทาํประมงที่

ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม 

๓. ใหรับรองใชขอบังคับโดยละเอียดในการปรับใชความในหมวดนี้ตามกระบวนวิธทีี่อางถึงในขอ ๕๔(๒) 

 

หมวด ๑๒ 
บทบัญญัติสงทาย 
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ขอ ๕๒ 
การนําไปใชปฏิบัติ 

ใหรับรองใชมาตรการตางๆที่จําเปนในการนําบทบัญญัติตางๆในกฎระเบียบฉบับนีไ้ปปฏิบัติตามกระบวน

วิธีการที่อางถงึในขอ ๕๔(๒)   

 

ขอ ๕๓ 
การสนับสนนุทางการเงนิ 

รัฐสมาชิกอาจจะขอใหผูประกอบการตางๆที่เกีย่วของสนบัสนุนงบประมาณอันเกี่ยวเนื่องกบัการนํา

กฎระเบียบฉบับนี้ไปปฏิบัติ 

 

ขอ ๕๔ 
กระบวนวธิีเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

๑. ใหคณะกรรมการที่ไดรับการจัดต้ังข้ึนตามความในขอ ๓๐ ของกฎระเบียบ (อีซี) ฉบับที่ ๒๓๗๑/๒๐๐๒ 

ชวยคณะกรรมาธิการฯ  

๒. เมื่อมีการอางถงึความในวรรคนี้ ใหนาํความขอ ๔ และ ๗ ของมติ ๑๙๙๙/๔๖๘/อีซี มาปรับใช ทั้งนี้ให

กําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในขอ ๔(๓) ของมติ ๑๙๙๙/๔๖๘/อีซ ีเทากับ ๑ เดือน 

 

ขอ ๕๕ 
ภาระหนาที่รายงาน 

๑. ใหรัฐสมาชิกสงรายงานไปยงัคณะกรรมาธิการฯเกี่ยวกับการนํากฎระเบียบฉบับนี้ไปบังคับใชทุกๆสองป 

ทั้งนี้ใหสงรายงานอยางชาไมเกินภายในวนัที ่๓๐ เมษายนของปปฏิทนิถัดไป 

๒. ใหคณะกรรมาธิการฯจัดทํารายงานทุกๆ ๓ ป เพื่อสงไปยังสภาฯและคณะมนตรีฯ ทัง้นี้รายงานดังกลาวมี

พื้นฐานจากรายงานที่รัฐสมาชิกจัดสงมา และจากขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯเอง  

๓. ใหคณะกรรมาธิการฯดําเนินการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบระเบียบฉบับนี้ตอการประมงท่ีผิด

กฎหมาย ไมรายงานและไรการควบคุม ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓  (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

ขอ ๕๖ 
การยกเลกิกฎระเบียบฉบับเดิม 

ใหยกเลิกความในขอ ๒๘ข(๒), ๒๘(จ), ๒๘(ฉ), ๒๘(ช), และขอ ๓๑(๒)(ก) ของกฎระเบียบ (อีอีซี) ฉบับที่ 

๒๘๔๗/๙๓, กฎระเบียบ (อีซี) ฉบับที ่๑๐๙๓/๙๔, กฎระเบียบ (อีซี) ฉบับที ่๑๔๔๗/๑๙๙๙, ขอ ๘, ๑๙ก, 

๑๙ข, ๑๙ ค, ๒๑, ๒๑ข, ๒๑ค ของกฎระเบียบ (อีซี) ฉบับที่ ๑๙๓๖/๒๐๐๑ และขอ ๒๖ก, ๒๘, ๒๙, ๓๐ และ 

๓๑ ของกฎระเบียบ (อีซี) ฉบับที่ ๖๐๑/๒๐๐๔ การยกเลิกใหมีผลต้ังแตวันที ่๑ มกราคม ค.ศ. ๒๑๑๐ (พ.ศ. 
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ขอ ๕๗ 
การเริ่มมีผลใชบังคับ 

ใหกฎระเบียบนี้เร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันทีตี่พิมพลงในประกาศรัฐกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป 

กฎระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ทัง้นีใ้หกฎระเบียบนี้มีผลผูกพัน

ทางกฎหมายทุกสวนโดยสมบูรณ และใหใชบังคับโดยตรงตอรัฐสมาชกิทุกรัฐ 

ทําข้ึน ณ กรุงบรัสเซลส วนัที่ ๒๙ กนัยายน ค.ศ. ๒๐๐๘ ( พ.ศ.๒๕๕๑) 

สําหรับคณะมนตรีฯ 

ประธาน 

นาย เอ็ม บารนิเยร 
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ภาคผนวก ๑     

บัญชีชื่อผลิตภัณฑซ่ึงยกเวนไมเขาบทนิยามของคําวา “ ผลิตภัณฑประมง” ทีร่ะบุไวในขอ
ยอย ๘ ของขอ ๒  
 

— ผลิตภัณฑประมงน้ําจืด 

— ผลิตภัณฑจากการเพาะเล้ียงสัตวน้าํจากลูกปลา หรือปลาวัยออน 

— ปลาสวยงาม  

— หอยนางรมมีชีวิต 

— หอยพัด รวมตลอดถึง ควนี สแก็ลล็อพ ในสกุลเพ็คเท็น, แคล็มมิส หรือ พลาโคเพ็คเทน็ ที่

ยังมีชวีิต สด หรือแชเยือกแข็ง  

— โกกิลย แซ็งส ฌัคส (เพ็คเทน็ แม็กซิมัส) แชเยือกแข็ง 

— หอยพัดชนิดอ่ืนๆ สด หรือแชเย็น  

— หอยแมลงภู 
— หอยฝาเดียว นอกเหนือจากที่มาจากทะเล 

— สัตวจําพวกหอยและปลาหมึกที่ผานกระบวนการเตรียม หรือผานการถนอมอาหาร 
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ภาคผนวก ๒ 
ใบรับรองการจับสัตวน้าํและใบการสงออกอีกทอดของประชาคมยุโรป 

 
ใบรับรองการจับสัตวน้ําของประชาคมยุโรป 

ช่ือ/ตําแหนง  ลายมือช่ือ วันที่ ตรา (ตราประทับ) 

เอกสารเลขที่ หนวยงานตรวจรับรอง 

๑. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท 
โทรสาร 

รหัสช่ือเรือ ๒. ช่ือเรือประมง ธงเรือ ทาเทียบเรือของประเทศเจาของธง และหมายเลขทะเบียน หมายเลขไอเอ็มโอ/ลอยดส  
(หากมี) 

หมายเลขใบอนุญาต ใหทําการประมง – ใหไวถงึวันท่ี หมายเลขอิมมาแซ็ต, หมายเลขโทรสาร, หมายเลขโทรศัพท, ที่อยูอีเมล (หากมี) 

๓. รูปแบบผลิตภัณฑ ประเภทการแปรรูปท่ีอนุญาตใหทําบนเรือ ๔. ขออางอิงถึงมาตรการการอนุรักษและการจัดการท่ีบังคับใช 

รหัสผลิตภัณฑ ชนิดพันธุ บริเวณที่จับสัตวน้ํา และ
วันที่จับ 

น้ําหนักสัตวน้ําสด
ประมาณการ (กก.) 

น้ําหนักประมาณการ
สัตวน้ําท่ีขนข้ึนทา 

น้ําหนักข้ึนทาท่ีตรวจรับแลว 
(กก.) หากควรแกกรณี 

     

 
๕. ช่ือนายเรือประมง – ลายมือช่ือ – ตราประทับ: 

๖. การสําแดงการขนถายระหวางเรือกลางทะเล ลายมือช่ือ และ
วันที่ 

วันที่/พ้ืนที่/ตาํแหนงท่ีขน
ถายระหวางเรือ    ชื่อนายเรือประมง 

น้ําหนักประมาณการ (กก.) 

ลายมือช่ือ ช่ือเรือ นายเรือของเรือท่ีรับการขนถาย สัญญานเรียกขาน
เรือประมง 

หมายเลขไอเอ็มโอ /ลอยดส  
(หากมี) 

 
๗. การอนุญาตใหขนถายระหวางเรือในบริเวณทาเทียบเรือ 
ช่ือ ลายมือช่ือ ที่อยู ตําแหนงหนาท่ี หมายเลข

โทรศัทพ 
ทาเทียบเรือที่ขน
ผลิตภัณฑข้ึน 

วันที่ขน
ผลิตภัณฑข้ึน 

ตรา 
 (ตราประทับ) 

๘. ช่ือและที่อยูผูสงออก ลายมือช่ือ วันที่ ตราประทับ 

 

 

๙. การรับรองของหนวยงานรัฐเจาของธง: 

 
๑๐. รายละเอียดการขนสง (ดูเอกสารแนบ) 
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๑๑. การสําแดงของผูนําเขา 

ชื่อและที่อยูของผูนําเขา ลายมือชื่อ วันที ่ ตราประทับ รหัสซีเอ็นผลิตภัณฑ 

    เอกสารอางอิง เอกสารตามขอ ๑๔(๑), (๒) ของกฎระเบียบ 
อีซี) ฉบับที่ .../ ๒๐๐๘ (

 

๑๒. การควบคุมการนําเขา – หนวยงาน สถานที่ อนุญาตใหนําเขา (*) พักการนําเขา (*) ขอใหตรวจพิสูจน – 
วันที ่

การสําแดงผานศุลกากร (หากมี) เลขที่ วันที ่ สถานที่ 

(*) เลือกขีดตามควรแกกรณี 
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ใบรับรองการสงออกอีกทอดของประชาคมยุโรป 

   
วันที่ ใบรับรองเลขที่ รัฐสมาชิก 

  
๑. คําพรรณนาผลิตภัณฑที่สงออกอีกทอด นํ้าหนัก (กก.) 

 
ชนิดพันธุ รหัสผลิตภัณฑ ยอดคงเหลือจากปริมาณรวมที่สําแดงใน

ใบรับรองการจับสัตวนํ้า 

๒. ชื่อของผูสงออกอีกทอด ที่อยู ลายมือชื่อ วันท่ี 

๓. พนักงานเจาหนาท่ี 

ชื่อ/ตําแหนง ลายมือชื่อ วันท่ี ตรา/ตราประทับ 

 
๔. การควบคุมการสงออกอีกทอด 

สถานที ่ อนุญาตใหสงออกอีกทอด (*) ขอใหตรวจพิสูจนความ
ถูกตอง (*) 

หมายเลข และวันท่ีสําแดงการ
สงออกอีกทอด 

(*) เลือกขีดตามควรแกกรณี 
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เอกสารแนบ 
รายละเอียดการขนสง 

 
 

๑.      ประเทศท่ีสงออก ๒. ลายมือชื่อผูสงออก 
ทาเทียบเรือ/ทาอากาศยาน/ สถานท่ีอื่นๆท่ีสง
สินคาออก 

 

     
ชื่อเรือและธง ชื่อ ที่อยู หมายเลขตูขนสง

สินคา  
หมายเลขเที่ยวบิน/หมายเลขใบตราสงสินคาทางอากาศ  
สัญชาติรถบรรทุก และหมายเลขทะเบียน บัญชีแนบ 
หมายเลขใบตราสงสินคาทางรถไฟ 
เอกสารการขนสงอ่ืนๆ 

 

ลายมือชื่อ 
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ภาคผนวก  ๓ 
ประกาศแจงของรัฐเจาของธง 

 ๑. เน้ือหาประกาศแจงของรัฐเจาของธงตามความในขอ  ๒๐   

ใหคณะกรรมาธิการฯรองขอใหรัฐเจาของธงแจงช่ือ  ที่อยู  และตราทางราชการของหนวยงานราชการ

ที่ต้ังในดินแดนของตนซึ่งไดรับอํานาจให 

(ก)   รับจดทะเบียนเรือประมงที่ใชธงรัฐตน 
 (ข)  พัก และถอนใบอนุญาตจับสัตวนํ้าแกเรือประมงของรัฐตน 
 (ค)  รับรองความถูกตองของขอมูลในใบรับรองการจับสัตวนํ้าตามที่ระบุไวในขอ ๑๓ 
                       และตรวจรับรองความถูกตองของใบรับรองดังกลาว 
 (ง)  ดําเนินการ ควบคุม และบังคับใชกฎหมาย และมาตรการการอนุรักษ และการจัดการ ซึ่งเรือประมง 

       ของรัฐตนตองปฏิบัติ 
(จ)  ดําเนินการตรวจพิสูจนความถูกตองของใบรับรองการจับสัตวนํ้าเพื่อชวยหนวยงานที่รับผิดชอบ 
       ของรัฐสมาชิก  โดยการใชความรวมมือเชิงการบริหารตามที่อางถึงในขอ  ๒๐ (๔) 

 (ฉ)  สงตัวอยางแบบเอกสารใบรับรองการจับสัตวนํ้า  ตามแบบตัวอยางในภาคผนวกท่ี ๒ และ  
(ช)  ปรับเน้ือความในประกาศแจงใหเปนปจจุบัน 

๒.  แผนดําเนินงานจัดทําเอกสารการจับสัตวนํ้าที่รับรองประกาศใชโดยองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่
กลาวถึงในขอที่ ๑๓: 
 
ในกรณีที่ไดมีการรับรองแผนดําเนินงานจัดทําเอกสารการจับสัตวนํ้าที่องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค
รับรองประกาศใชวาเปนแผนดําเนินงานจัดทําเอกสารการจับสัตวนํ้าตามวัตถุประสงของกฎฉบับน้ีน้ัน  ใหถือวา
ประกาศแจงของรัฐเจาของธงท่ีจัดทําตามแผนดําเนินงานการจัดทําเอกสารการจับสัตวนํ้าดังกลาวไดจัดทําตาม
บทบัญญัติในวรรค ๑ ของภาคผนวกน้ี  และถือวาบทบัญญัติในภาคผนวกนี้บังคับใชโดยอนุโลม 
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ภาคผนวก ๔ 

ความในขอ  ๑๔ (๒) ของกฎคณะมนตรี (อีซี) ฉบับท่ี ......./ ๒๐๐๘ ลงวันท่ี  ๒๙ กันยายน  ค.ศ. ๒๐๐๘ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑) เพ่ือจัดต้ังระบบของประชาคมยุโรปเพ่ือปองกัน ยับย้ัง และขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม
รายงานและไรการควบคุม 
ขาเจาขอยืนยันวาผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่แปรรูป (คําบรรยายผลิตภัณฑ และรหัสเรียกนามรวม :ซีเอ็น) น้ีไดมาจาก
สัตวนํ้าซึ่งจับและนําเขาตามใบรับรองการจับสัตวนํ้าดังตอไปน้ี 
เลขท่ี
ใบรับรองการ
จับสัตวนํ้า 

วันที่ตรวจ
รับรองความ
ถูกตอง 

สัตวนํ้าที่
แปรรูป 
(กก.) 

ช่ือเรือและ
ธง 

รายละเอียด
สัตวนํ้าที่จับได 

นํ้าหนักรวมที่
ขึ้นทา (กก.) 

ผลิตภัณฑ
ประมงที่แปร
รูป (กก.) 

       
       
       
 
ช่ือและที่อยูของโรงงานแปรรูป 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ช่ือและที่อยูของผูสงออก  (หากแตกตางจากโรงงานแปรรูป) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
หมายเลขอนุมัติของโรงงานแปรรูป 
.............................................................................................................................................. 
หมายเลขและวันที่ใบรับรองสุขอนามัย 
.............................................................................................................................................. 
ผูรับผิดชอบฝายโรงงาน
แปรรูป 

ลายมือช่ือ วันที่ สถานท่ี 

 
การรับรองโดยหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
.............................................................................................................................................. 

พนักงานเจาหนาที่ 
 
 
 

 
สถานท่ี ลายมือช่ือ และตราประทับ วันที่ 
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