VEDLEGG 12
KONTROLLTILTAK

Omlasting
Det er forbudt å omlaste fisk til fartøy som ikke har rett til å seile under flagget til
medlemstater i NEAFC, eller flagg til stater som ikke har status som NEAFCsamarbeidsland.

Satellittsporing
Transportfartøy som mottar fisk skal være underlagt sporingsplikt på lik linje med fiskefartøy.

Rapportering ved omlasting
Det er rapporteringsplikt for fiske- og transportfartøy involvert i omlasting til havs.
Rapportering skjer til flaggstatens kontrollorgan. Inntil elektronisk rapportering etableres skal
rapportene sendes manuelt i samsvar med gjeldende regelverk:
-

-

Fiskefartøyet skal sende melding om omlasting 24 timer før omlastingen starter
Fartøyet som mottar fangst skal senest 1 time etter at omlastingen har funnet sted, sende
rapport om omlastingen
Meldingen skal inneholde informasjon om tid og posisjon for omlastingen og
opplysninger om fartøy som har levert fangst og hvem som har mottatt fangst, samt
omlastet kvantum spesifisert på art i rund vekt
Mottaksfartøyet skal senest 24 timer før landing finner sted, også gi opplysninger om hvor
fangsten skal landes
Fiskefartøy som har til hensikt å lande i tredjeland skal ved utseiling fra de respektive
lands økonomiske soner gi opplysninger om hvor fangsten skal landes.

Utveksling av informasjon
Partene forplikter seg til å gi den annen part fangstopplysninger om kvoteregulerte bestander,
på anmodning.
Partene skal månedlig utveksle informasjon om kvoter av torsk og hyse nord for 62ºN, på
fartøynivå inntil slik informasjon blir løpende oppdatert på Internet som et alternativ til
månedlig utveksling.

Inspeksjoner ved landing
For å oppnå en effektiv kontroll med landinger skal mobile grupper med inspektører fra begge
land, på bakgrunn av informasjon om mulige overtredelser av fiskerilovgivningen, kunne
iverksette kontrolltiltak i tredjeland og eventuelt forfølge sakene videre. Gruppene må raskt
kunne dra til landingshavn for å kunne observere landingen.

Utveksling av inspektører i Smutthullet og Gråsonen
Partene er enige om å samarbeide om gjennomføring av inspeksjoner av fiskefartøyer i
Smutthullet og det tilstøtende området i Barentshavet under inspeksjon av fartøyer med egne
staters flagg. Her skal partene etter avtale gi inspektører fra en part oppholdsrett på den andre
partens fartøyer for å gjennomføre inspeksjoner av fartøyer med egen stats flagg som driver
fiske i Smutthullet og det tilstøtende området i Barentshavet.
Harmonisert kontrollmetodikk
Partene er enige om å benytte omforent kontrollmetodikk som ble avtalt i Det permanente
utvalg sitt møte 9.-13.oktober 2006. Kontrollmetodikken fremgår av Vedlegg 3 til protokollen
fra nevnte møte.

