
 

Gabay para sa Pagsunod: 
Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat ng U.S. 

INTRODUKSYON 

Itinatatag ng Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat ang mga kinakailangan sa pag-uulat at 
pagre-record para sa mga pag-aangkat ng ilang produkto ng pagkaing-dagat para mapigilan ang pagpasok sa 
komersyo ng U.S. ng ilegal, hingi iniulat at hindi napangasiwaan (illegal, unreported at unregulated o IUU) na 
pangingisda at/o pagkaing-dagat na mali ang paglalarawan. Nagbibigay ito ng dagdag na proteksyon para sa ating 
pambansang ekonomiya, pandaigdig na seguridad ng pagkain, at sa pagiging sustenable ng ating pinagsasaluhang 
yamang-dagat. 

 

Bilang isang pandaigdig na lider sa sustenableng mga pangisdaan at isang pangunahing merkado para sa komersyo 
ng pagkaing-dagat, may responsibilidad ang United States sa paglaban sa ilegal na mga gawain na sumisira sa 
pagiging sustenable ng ating pinagsasaluhang yamang-dagat. Upang maisakatuparan ito, ang NOAA at ang mga 
katuwang na ahensya nito sa Pamahalaan ng U.S. ay nakikibahagi sa maraming pagsisikap upang makipag-ugnayan 
sa buong mundo, pahusayin ang pagpapatupad, palakasin ang mga samahan, at itatag ang kakayahang matunton at 
masubaybayan ng pagkaing-dagat. Noong Disyembre 9, 2016, naglathala ang Pangisdaang NOAA ng regulasyon 
kung saan itinatatag ang Seafood Import Monitoring Program (Programa ng Pagsubaybay sa Pag-aangkat ng 
Pagkaing-dagat o SIMP). 

 

Iniaatas ng SIMP na ang karagdagang data ay iulat sa punto ng pagpasok sa komersyo ng U.S. o panatilihin ng naka-
record na tagapag-angkat para sa inangkat na isda at mga produkto ng isda na tinukoy bilang mga priyoridad na uri 
ng pagkaing-dagat dahil sa panganib para sa IUU na pangingisda at gawaing pandaraya sa pagkaing-dagat. Kikilanin 
ang mga naka-record na tagapag-angkat sa U.S. Customs and Border Protection (Adwana at Proteksyon sa 
Hangganan o CBP) sa bawat pag-file ng pagpasok. Inaatasan ang naka-record na tagapag-angkat sa U.S. na kumuha 
ng International Fisheries Trade  Permit (Internasyonal na Pahintulot para sa Kalakalan ng Pangisdaan o IFTP) mula 
sa Pangisdaang NOAA upang mag-ulat ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa mga ani sa oras ng pag-file ng 
pagpasok, at upang mag-record kaugnay ng serye ng kustodiya ng isda o produktong isda mula sa paghuli hanggang 
sa pagpasok sa United States. 

 

Layunin ng dokumentong ito na magbigay ng buod ng mga kinakailangan sa SIMP at mga sagot sa mga madalas 
itanong. Ang Gabay para sa Pagsunod na ito ay hindi nag-aalok ng anumang bagong interpretasyon sa regulasyon 
ng SIMP o nagsasabi ng potensyal na mga aksyon sa pagpapatupad na maaaring magresulta mula sa hindi 
pagsunod. 
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KAHULUGAN NG MGA TERMINO 

ACE:     Ang Automated Commercial Environment (Awtomatikong Komersyal na Kapaligiran), na 
pinamamahalaan ng U.S. Customs and Border Protection, ay ang pangunahing sistema kung saan 
iniuulat sa elektronikong paraan ng komunidad ng kalakalan ang data ng pag-aangkat na iniaatas ng 
mga Pederal na ahensya. 

CBP: Ang U.S. Customs and Border Protection ay ang ahensyang responsable para sa pangangasiwa ng 
internasyonal na kalakalan. Ang Kinatawan ng Kliyente sa CBP ng tagapag-angkat ay isang mahalagang 
sanggunian at makakaugnayan para sa suporta sa Customs. 

FAO: Binuo ng United Nations Food and Agricultural Organization (Organisasyon para sa Pagkain at Agrikultura 
ng Nagkakaisang mga Bansa) ang mga isinapamantayang panuntunan para sa mga lugar na pangisdaan at 
mga uri ng kagamitan sa pangingisda. Dapat tukuyin ang lugar na pangisdaan at kagamitan sa pangingisda 
ayon sa mga alituntunin at panuntunan sa pag-uulat na ginagamit ng may-kakayahang awtoridad na 
mayroong hurisdiksyon sa operasyon. Kung walang umiiral na gayong pag-uulat, dapat gamitin ang mga 
panuntunan ng FAO sa lugar na pangisdaan at kagamitan sa pangingisda. 

HTS: Itinatakda ng mga panuntunan ng Harmonized Tariff Schedule (Talaan ng Magkakaayon na Taripa) ang mga 
halaga at kategorya ng taripa para sa lahat ng inaangkat na kalakal sa United States. Ang mga produktong 
sinasaklaw sa ilalim ng SIMP ay nakabatay sa mga panuntunan ng HTS na nalalapat sa labintatlong uri ng 
pagkaing-dagat na nanganganib sa IUU na pangingisda at pandaraya sa pagkaing-dagat. 

IFTP: Kinakailangan ang International Fisheries Trade Permit (Internasyonal na Pahintulot para sa Kalakalan ng 
Pangisdaan) para sa pag-aangkat ng anumang produktong isda na pinangangasiwaan sa ilalim ng SIMP 
para sa pagkonsumo ng mga tao sa komersyo ng U.S. 

ITDS:     Ang International Trade System (Sistema ng Internasyonal na Kalakalan) ay ang single-window data portal 
ng pamahalaan ng U.S. para sa lahat ng pag-uulat ng pag-aangkat at pagluluwas. Ang ITDS ay isang bahagi 
ng ACE at dito iniuulat ang impormasyon ng paghuli at pagbaba sa oras ng pagpasok ng produkto sa SIMP. 

 

MGA KINAKAILANGAN SA PROGRAMA 

Anong uri ng pagkaing-dagat ang naaapektuhan ng Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat? 
Labintatlong uri ng pagkaing-dagat ang tinukoy bilang partikular na nanganganib sa IUU na pangingisda at/o 
pandaraya sa pagkaing-dagat at sinasaklaw ng SIMP: 

 
Abulon Haring Alimasag (pula) Hipon 
Atlantikong Bakalaw Pasipikong Bakalaw Isdang Espada 
Asul na Alimasag (Atlantiko) Pulang Isdang Snapper Mga Tuna: Albacore, Bigeye, 
Dolphinfish (Mahi Mahi) Sea Cucumber Bluefin, Skipjack, at 
Lapulapu Mga Pating Yellowfin 

 

Nagkaroon ng bisa noong Enero 1, 2018 ang pagsunod para sa unang labing-isang uri ng pagkaing-dagat. Nagsimula 
noong Disyembre 31, 2018 ang pagsunod para sa natitirang dalawang uri, ang hipon at abulon. 

 

Kasama ba ang lahat ng produktong naglalaman ng mga uri ng pagkaing-dagat na ito? 
Hindi. Ang mga kinakailangang pag-uulat at pagre-record ay hindi nalalapat sa mga pag-aangkat ng ilang partikular 
na produktong isda na madalas iproseso, sa mga kaso kung saan ang mga produktong ito ay kasalukuyang hindi 
matutunton sa iisang uri ng isda o ispesipikong (mga) kaganapan sa pag-aani o matutukoy sa pamamagitan ng tatak 
ng produkto. Nakalista ang ispesipikong mga panuntunan ng HTS kung saan nalalapat ang programa sa Gabay para 
sa Pagpapatupad mula sa NOAA sa: https://www.cbp.gov/trade/ace/catair 
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Anong impormasyon ang kinakailangang iulat sa punto ng pagpasok sa komersyo ng U.S. at panatilihin ng 
nakarecord na tagapag-angkat para sa inangkat na isda at mga produktong isda? 

 

Kasama sa impormasyong iuulat at kokolektahin ang: 
 

Entidad ng Pag-aani o Paggawa 
• Pangalan at bansa kung saan nakarehistro ang (mga) sasakyang ginamit sa pag-aani 
• Katibayan ng pahintulot para sa pangingisda/pag-aalaga ng isda (numero ng permiso, pagpaparehistro ng 

palaisdaan, o lisensya) 
• Natatanging tagatukoy ng barko (kung mayroon) 
• (Mga) uri ng kagamitan sa pangingisda 
Paalala: Dapat tukuyin ang lugar na pangisdaan at uri ng kagamitan sa pangingisda ayon sa alituntunin at mga 
kodigo sa pag-uulat na ginagamit ng may-kakayahang awtoridad na mayroong hurisdiksyon sa operasyon ng 
mailap na pag-aani. Kung walang umiiral na gayong pag-uulat, dapat gamitin ang mga panuntunan ng FAO sa 
lugar na pangisdaan at kagamitan sa pangingisda. 

Kaganapan sa Paghuli – Ano, kailan at saan 
• Mga Uri ng Pagkaing-dagat—FAO 3-Alpha Species Codes (Aquatic Sciences Fishery Information System - ASFIS) 
• (Mga) petsa ng pag-aani at paglapag 
• (Mga) anyo ng produkto sa oras ng paglapag o pagbababa - kasama ang dami at timbang ng produkto 
• (Mga) lugar ng mailap na pag-aani o pag-aani sa aquaculture (address ng palaisdaan) 
• (Mga) lugar ng unang paglapag 
• Pangalan ng (mga) entidad kung saan inilapag o inihatid ang isda 
Paalala: Sa mga kaso kung saan ang inangkat na kargada ay binubuo ng mahigit sa isang kaganapan sa pag-
aani, dapat iulat ang bawat kaganapang nauugnay sa kargada. Gayunman, hindi kinakailangang iugnay ng 
tagapag-angkat ang isang partikular na isda o bahagi ng kargada sa anumang isang kaganapan sa pag-aani. 

 

Naka-record na Tagapag-angkat (May-hawak ng International Fisheries Trade Permit) 
• Pangalan, kinaaaniban at impormasyon para makontak 
• Numero ng may-bisang International Fisheries Trade Permit 
• Responsibilidad ng naka-record na tagapag-angkat ang pagre-record kaugnay ng serye ng kustodiya na 

idinetalye sa itaas. 
• Impormasyon sa anumang transshipment ng produkto (mga deklarasyon ng mga sasakyang ginamit sa paghuli, 

mga bill of lading o dokumento sa pagkilala ng pagtanggap ng kalakal na ibibiyahe) 
• Mga record sa pagproseso, muling pagproseso, at pagsasama-sama ng produkto. 

 

Nalalapat ba ang Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat sa lokal na pagkaing-dagat ng U.S.? 
Mayroon nang nakatakdang lokal na mga regulasyon ng U.S. na nag-aatas na iulat sa Pangisdaang NOAA ang 
impormasyon ng pag-aani at paglapag para sa mga pagkaing-dagat na nahuli sa loob ng bansa. Nalalapat lang ang 
SIMP sa pagkaing-dagat na pumapasok sa United States mula sa ibang bansa. 

 

Nalalapat ba ang Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat sa pagkaing-dagat na sa loob ng 
bansa nahuli pagkatapos ay ipinadala sa pasilidad sa ibang bansa para sa pagproseso at/o pag-iimbak at 
kalaunan ay inangkat pabalik sa United States? 
Oo. Walang eksepsiyon para sa pagkaing-dagat na nahuli sa loob ng bansa. Ang isda o mga produktong isda na 
unang inani sa United States, pero pagkatapos ay ipinadala sa ibang bansa para sa pagproseso, muling pagproseso, 
at/o pag-iimbak bago 
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ibenta sa United States ay sasailalim sa mga kinakailangan sa SIMP na pag-uulat at pagre-record para sa muling 
pagpasok sa United States. 

 

Nag-aatas ba ang Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat ng anumang pagbabago sa 
paglalagay ng tatak? 
Hindi. Ang SIMP ay hindi isang programa ng paglalagay ng tatak. 

 

Sapat na ba ang pagsusumite ng Modelo ng mga Sertipiko ng Paghuli o mga Ulat ng Pinagsama-samang Pag-aani 
para matugunan ang mga kinakailangan sa Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat? 
Ang modelo ng mga sertipiko ng paghuli ay mga halimbawang form para ilarawan ang mga kinakailangan sa SIMP na 
data ng serye ng kustodiya ng pag-aani at paglapag. Hinihikayat ng Pangisdaang NOAA ang mga tagapag-angkat na 
baguhin ang mga form na ito para mas maipakita ang mga supply chain nila. Boluntaryo ang paggamit ng mga form 
ng modelo ng sertipiko ng paghuli. 

 

Sumangguni sa Mga Kinakailangan sa Pag-awdit para sa SIMP para sa higit pang impormasyon: 
https://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx  

 
 

NAKA-RECORD NA TAGAPAG-ANGKAT 
Paano binibigyang-kahulugan ng Pangisdaan ng NOAA kung sino ang “naka-record na tagapag-angkat”? 
Binibigyang-kahulugan ng Pangisdaan ng NOAA ang “naka-record na tagapag-angkat” bilang isang may-hawak ng 
IFTP. Ang may-hawak ng IFTP ang siyang responsable para sa pagkolekta at pagpapanatili ng impormasyon sa pag-
aani at paglapag sa mga produktong sinasaklaw sa ilalim ng SIMP at para sa pagbibigay ng mga record ng serye ng 
kustodiya kung sakaling mag-awdit. 

 

(Paalala: Binibigyang-kahulugan ng Customs and Border Protection ang naka-record na tagapag-angkat bilang ang 
entidad na responsable para sa pag-file ng mga dokumento sa pagpasok, pagbabayad ng anumang buwis, at 
pagsunod sa mga kinakailangan sa customs, o isang awtorisadong ahente sa ngalan nila.) 

 

Paano naaapektuhan ng Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat ang mga produktong 
inangkat bilang Delivery Duty Paid (DDP)? 
Hindi naaapektuhan ng SIMP ang anumang kaayusan ng tagapag-angkat at tagapagluwas para sa DDP. Sa ilalim ng 
SIMP, ang may-hawak ng IFTP ang entidad na responsable para sa mga inaatas na pag-uulat ng data at pagre-record 
at hindi kailangang maging ang naka-record na tagapag-angkat rin para sa mga layuning pang-DDP. 

 

INTERNATIONAL FISHERIES TRADE PERMIT 
Paano ako makakakuha ng International Fisheries Trade Permit? 
Ibinibigay ng Pangisdaang NOAA ang International Fisheries Trade Permit online sa halagang $30. Dapat i-renew ng 
mga may-hawak ng pahintulot ang kanilang IFTP kada taon. Para mag-apply o mag-renew ng IFTP, bisitahin ang: 
https://fisheriespermits.noaa.gov/npspub/pub_cmn_login/index_live.jsp 

 

Kinakailangan ang IFTP para sa pag-aangkat, pagluluwas, o muling pagluluwas ng mga produkto ng pangisdaan 
alinsunod sa sumusunod na mga programa sa pagsubaybay sa kalakalan at permiso ng Pangisdaang NOAA: 

• Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat 
• Tuna Tracking and Verification Program o NOAA 370 Program 
• Highly Migratory Species International Trade Permit 
• Antarctic Marine Living Resources dealer Permit 

https://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/03/2016-18401/trade-monitoring-procedures-for-fishery-products-international-trade-in-seafood-permit-requirements
https://fisheriespermits.noaa.gov/npspub/pub_cmn_login/index_live.jsp
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Sino ang puwedeng kumuha ng International Fisheries Trade Permit? 
Puwedeng kumuha ng IFTP ang anumang negosyo o sinumang indibidwal na may address sa U.S. Kailangan ang 
address sa U.S. dahil ang may-hawak ng IFTP ang entidad na kokontakin kung sakaling mag-awdit at siyang 
responsable para sa mga kinakailangan sa SIMP na pag-uulat ng data na ibibigay sa punto ng pagpasok sa komersyo 
ng U.S. Hindi kailangang maging mamamayan ng U.S. ang may-hawak ng IFTP. 

 

Ang dayuhang tagapag-angkat na walang address sa U.S. ay hindi makakakuha ng IFTP. Dapat makipagtulungan ang 
mga entidad na iyon sa may-hawak ng IFTP na magnanais na pasanin ang responsibilidad ng mga kinakailangang 
pag-uulat ng data at pagre-record sa ilalim ng SIMP. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbibigay ng IFTP, 
bisitahin ang: https://www.federalregister.gov/d/2016-18401/p-265 

 
 

PAG-UULAT NG DATA 
Paano kokolektahin at iuulat ang impormasyon sa pag-aani at paglapag? 
Ang koleksyon ng dokumentasyon ng pag-aani at paglapag para sa mga priyoridad na uri ng pagkaing-dagat na ito 
ay isinasagawa sa pamamagitan ng ITDS, ang single-window data portal ng pamahalaan ng U.S. para sa lahat ng 
pag-uulat ng pag-aangkat at pagluluwas (pinangangasiwaan ng CBP). Isusumite ang data ng pag-aani at paglapag sa 
pamamagitan ng ITDS “message sets” sa oras ng pagpasok, habang ang mga record ng serye kg kustodiya para sa 
isda pagkatapos ng paglapag ay ililipat sa supply chain at pananatilihin ng naka-record na tagapag-angkat. Ang mga 
naka-record na tagapag-angkat ay mga entidad sa U.S. na umaako ng responsibilidad para sa pag-aangkat sa ilalim 
ng mga regulasyon ng U.S. Customs at hindi kinakailangang may-hawak ng IFTP na ibinigay ng Pangisdaan ng NOAA. 

 

Sino ang puwedeng magbigay ng impormasyon sa pag-aani at paglapag? Ano ang proseso para sa pagbibigay ng 
impormasyong iyon? Puwedeng direktang ibigay ng may-ari ng sasakyang ginamit sa pangingisda o may-ari ng 
palaisdaan ang data ng pag-aani at paglapag na inaatas ng SIMP sa may-hawak ng IFTP, o puwedeng ipasa ang data 
sa serye ng kustodiya kasama ang produkto. Para sa mga maliliit na antas ng pag-aani, ang unang nagsasama-sama 
ay puwedeng kolektahin at ibigay ang impormasyon sa susunod na mga entidad sa mga supply chain. Hindi 
nagmumungkahi ang Pangisdaan ng NOAA ng proseso ng paglilipat ng impormasyon sa negosyo tungo sa isa pang 
negosyo. Responsable ang may-hawak ng IFTP sa pagtitiyak na inilagay ang data sa elektronikong paraan sa pag-file 
ng pagpasok sa CBP (alinman sa direkta o di-direkta sa pamamagitan ng customs broker) at pagpapanatili ng mga 
record serye ng kustodiya sa loob ng dalawang taon. 

 

Ang ilang produkto ay nasa ilalim na ng mga kinakailangang pag-uulat para sa mga pag-aangkat sa ilalim ng umiiral 
na regulasyon, paano sila maaapektuhan ng Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat? 
Iniayon ng Pangisdaan ng NOAA ang mga kinakailangan sa pag-uulat at pagre-record sa apat na programa ng 
pagsubaybay sa kalakalan sa ilalim ng IFTP sa katulad na paraan kung paanong ang impormasyon sa pag-aani, 
paglapag, at/o serye ng kustodiya na kinakailangan sa ilalim ng SIMP ay maaaring kailanganin rin para sa Tuna 
Tracking and Verification Program at/o Highly Migratory Species Trade Permit depende sa produkto. Ang 
pagpapatupad sa mga kinakailangan sa data ng SIMP ay hindi lilikha ng paulit-ulit na mga kinakailangan sa pag-uulat 
at pagre-record para sa mga tagapag-angkat. Isinulat ang mga patakaran sa negosyo ng ITDS upang matiyak na 
bawat elemento ng data ay iuulat lang nang isang beses sa anumang pagkakataon. 

 

Ang mga kinakailangan sa pag-uulat at pag-file ng data ng patakarang ito ba ay magiging isang record ng publiko 
o konsumer? 
Kompidensiyal ang kinolektang impormasyon sa ilalim ng programang ito. Itinatatag ng SIMP ang sistema ng pag-
uulat ng negosyo tungo sa pamahalaan upang mabigyang-daan ang mga ahensya ng U.S. na kumpirmahin ang 
legalidad ng inangkat na isda at mga produkto ng isda. Para matugunan ang mga alalahanin tungkol sa pagiging 
kompidensiyal ng data, binibigyan ng pinakamataas na priyoridad ang seguridad ng data sa buong prosesong ito. 
Ang impormasyong kinolekta ng ACE at pinangangasiwaan ng mga sistema ng CBP gaya ng ITDS, ay lubhang 
sensitibong komersyal, pinansyal, at pinagmamay-ariang impormasyon, kung kaya sa pangkalahatan ay hindi 
sinasaklaw ng mga kinakailangan para sa pagsisiwalat sa publiko (halimbawa, ang Freedom of Information Act). 

https://www.federalregister.gov/d/2016-18401/p-265
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Kailangan bang sertipikahan ng isang ahensya ng pamahalaan ang impormasyon sa pag-aani at paglapag? 
Hindi inaatas ng SIMP ang pagpapatunay ng ahensya ng pamahalaan sa data ng pag-aani at paglapag o mga record 
ng serye ng kustodiya. Gayunman, kailangang malayang ma-verify ng NOAA Fisheries ang impormasyon sa pag-aani 
at paglapag kung sakaling mag-awdit. 

 

Ang produkto ba mula sa bawat isang kaganapan sa pag-aani ay kailangang paghiwa-hiwalayin hanggang sa 
pagproseso at kargada upang matunton o masubaybayan mula sa punto ng pagpasok? 
Hindi—ang paghihiwa-hiwalay ng mga kaganapan sa pag-aani hanggang sa supply chain ay hindi kinakailangan. Ang 
inangkat na kargada ay maaaring binubuo ng mga produkto mula sa mahigit sa isang kaganapan sa pag-aani. Sa 
gayong mga pagkakataon, dapat ibigay ng naka-record na tagapag-angkat ang impormasyon sa bawat kaganapan 
ng pag-aani na nauugnay sa mga nilalaman ng produktong inaalok na ipasok, pero hindi na kailangang tukuyin kung 
aling mga bahagi ng kargada ang nanggaling mula sa partikular na mga kaganapan sa pag-aani. 

 

Kailangan bang ibigay ang buong dataset kung ang tagapag-angkat at hindi nag-aangkat ng uri ng pagkaing-dagat 
ng SIMP pero gumagamit ng code ng HTS na sinasaklaw sa ilalim ng Programa? 
Mandatoryo lamang ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng data at pagre-record kapag nagpapasok ng produkto 
na sinasaklaw sa ilalim ng SIMP. Kung ang tagapag-angkat ay gumagamit ng code ng uri ng pagkaing-dagat na hindi 
ispesipiko, hindi tinukoy sa ibang lugar, at/o maaaring kasama sa uri ng pagkaing-dagat ng SIMP, kakailanganin ng 
tagapag-angkat na magbigay ng buong impormasyon ss pag-aani at paglapag sa oras ng pag-file ng pagpasok. 

 

Halimbawa, ang tagapag-angkat ng isdang snapper (gamit ang isa sa mga code ng HTS na sinasaklaw ng SIMP) na 
nagpasok ng SNR (Lutjanus campechanus) o SNX (Lutjanidae spp., hindi ispesipiko) ay uutusang ilagay ang buong 
SIMP message set. Kinakailangan ang buong message set para sa SNX dahil hindi ito ispesipiko, at sa gayon ang 
inaangkat ay maaaring Lutjanus campechanus. 

 

Kung ang inaangkat na isdang snapper ay hindi Lutjanus campechanus, kakailanganing tukuyin ng tagapag-angkat 
kung anong partikular na uri ng pagkaing-dagat ito (sa halip na ang pangkalahatang SNX), at ang buong SIMP dataset 
ay hindi kailangan. 

 

Ang impormasyon sa pag-aani ba para sa mga produkto ng aquaculture ay kailangang mula sa indibidwal na lawa o 
palaisdaan? 
Ang impormasyon sa paghuli mula sa palaisdaan o pasilidad para sa produksyon ng aquaculture ay sapat na para 
tugunan ang mga kinakailangan sa SIMP dahil ang pahintulot ay nangyayari sa antas ng palaisdaan, sa halip na sa 
indibidwal na mga lawa sa loob ng palaisdaan. 

 

Paano iniuulat ang mga timbang ng ani para sa mga produktong naglalaman ng maraming kaganapan sa pag-aani? 
Kailangang iulat ng mga may-hawak ng IFTP ang (mga) timbang ng ani na napunta sa paggawa ng pinal na produkto. 
Hindi nililimitahan ng ACE ang bilang mga kaganapan sa pag-aani na puwedeng iulat para sa indibidwal na produkto. 

 

Kung mailalapag ng nanghuli ang ilan sa nahuli nila sa mahigit sa isang bumibili, ano ang idodokumento para sa 
Kabuuang Timbang ng Produkto sa Paglapag/Pag-aani? Ito ba ay ang isda na binili ng bumibili o ang buong ani? 
Ang kabuuang timbang ng inilapag na ani ay iuulat sa pag-file sa pagpasok. Ang timbang ay ang bigat (sa pounds o 
kilogram) ng orihinal na hindi pa naibababa o naihahatid na nahuli. Batid ng Pangisdaan ng NOAA na hindi lahat ng 
nahuli ay iluluwas sa United States; gayunman, kailangan ang kabuuang bigat ng nahuli para ma-verify na ligal ang 
kaganapan sa pag-aani. 
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Iniendorso o sinesertipikahan ba ng Pangisdaan ng NOAA ang anumang dokumentasyon o third-party software 
provider para sa Programa ng Pagsubaybay sa Pag-angkat ng Pagkaing-dagat? 
Hindi nag-eendorso o nagpo-promote ang Pangisdaan ng NOAA ng anumang partikular na solusyong elektroniko o papel sa 
pag-uulat ng kaganapan sa pag-aani o pagre-record ng serye ng kustodiya. Ang huling resulta ng solusyon na isinagawa ay dapat 
na magpahintulot sa tagapag-angkat sa U.S. na iulat ang kaganapan sa pag-aani kapag nagsasagawa ng elektronikong pag-file sa 
pagpasok at, kung maa-awdit ng NOAA, ipakita ang serye ng kustodiya mulasa paghuli hanggang sa pag-angkat. 

 
 

PAGRE-RECORD 
Ano ang wika ng record na gagamitin para sa pagre-record? 
Dapat na ma-review at ma-verify ng naka-record na tagapag-angkat ang katumpakan ng mga dokumento ng record 
anuman ang wika nito. Ang pagsasalin ng mga dokumento ng record sa English ay hindi kinakailangan sa SIMP pero 
dapat i-review at maunawaan ng naka-record na tagapag-angkat sa U.S. 

 

Sapat na ba ang sertipiko ng paghuli mula sa U.S. o ibang bansa para sa record ng serye ng kustodiya? 
Ang sertipiko ng paghuli, galing man ito sa ibang bansa o sa loob ng bansa, ay magiging isang piraso sa mga record ng 
serye ng kustodiya. Kasama sa iba pang record na kailangang panatilihin ang anumang oras na nagbago ang kustodiya 
ng produkto, gaya ng pagproseso at pagpapadala. 

 

Anong mga timbang ang kailangan sa ilalim ng mga inaatas na pag-uulat at pagre-record sa Seafood Import 
Monitoring Program? 
Sa ilalim ng SIMP, ang iniulat na timbang ay ang timbang ng ani mula nang unang ibaba ang produkto mula sa 
sasakyang ginamit sa pangingisda o sa pasilidad ng aquaculture. Karagdagan pa, inaatas ng CBP ang timbang para sa 
lahat ng produktong pumapasok sa komersyo ng U.S. sa ITDS (hal. timbang ng panghuling produkto). Ang mga atas sa 
pagre-record ay nangangailangan ng pagproseso sa mga record at impormasyon na nagpapaliwanag ng mga 
pagbabago sa timbang ng produkto. 

 
 

MGA AWDIT 
Ano ang titingnan ng NOAA Fisheries habang nag-a-awdit? 
Layunin ng awdit ng SIMP na i-verify ang impormasyon sa pag-aani at paglapag na ibinigay sa pag-file sa pagpasok 
pati na ang pagiging sapat ng mga record ng serye ng kustodiya na nagdodokumento sa paggalaw ng isda at mga 
produkto ng isda mula sa pag-aani hanggang sa punto ng pagpasok sa komeryo ng U.S. Magsasagawa ang 
Pangisdaan ng NOAA ng random at naka-target na pag-awdit sa mga produkto ng pagkaing-dagat sa ilalim ng SIMP. 

 

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Gabay sa mga Kinakailangan sa Pag-awdit para sa SIMP 
sa:https://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability
.aspx  

 

MALIIT NA MGA PANGISDAAN AT PAG-AALAGA NG ISDA 
Paano ilalapat ang mga inaatas na koleksyon ng datos sa maliit na mga pangisdaan? 
Binibigyan ng eksemsiyon ng SIMP ang tagapag-angkat mula sa inaatas na indibidwal na tukuyin ang malilit na 
sasakyan—o maliliit na pasilidad ng aquaculture—kung magbibigay ang tagapag-angkat ng iba pang 
kinakailangang elemento ng datos batay sa pinagsama-samang ulat ng pag-aani. Ang pinagsama-samang ulat ng 
pag-aani ay tinutukoy bilang isang record na sinasaklaw ang: (1) mga pag-aani sa isang lugar ng koleksyon sa 
isang araw sa kalendaryo mula sa maliliit na sasakyan (hal., labindalawang metrong haba o mas maliit o 20 
kabuuang tonelada o mas kaunti); (2) paglapag ng isang sasakyan kung saan ang mga panghuhuli gamit ang 
maliliit na sasakyan ay isinagawa sa dagat; o (3) mga paghahatid na isinagawa sa isang lugar ng koleksyon 
(pasilidad para sa pagproseso, broker, o pagbiyahe) sa isang araw sa kalendaryo ng mga pasilidad ng aquaculture 
na bawat isa ay naghahatid ng 1,000 kg o mas kaunti sa araw na iyon. 

https://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx
https://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx
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Ang mga pag-aani ba na sumasailalim sa eksemsiyon ng maliit na pangisdaan ay kailangang iulat bilang record ng 
pinagsama-samang ulat ng pag-aani? 
Hindi, ang pinagsama-samang ulat ng pag-aani ay isang akomodasyon para sa maliit na mga pangisdaan. Maaaring 
iulat ng mga may-hawak ng IFTP ang buong SIMP data message set para sa mas maliliit na kaganapan sa pag-aani. 

 

Sino ang gumagawa ng Pinagsama-samang Sertipiko ng Paghuli? 
Maaari lamang gamitin ang Pinagsama-samang Sertipiko ng Paghuli para sa maliit na mga pangisdaan (wala pang 12 
metro o wala pang 20 kabuuang tonelada) at mga operasyon ng aquaculture (ang pang-araw-araw na produksyon 
ay 1,000 kilo kada araw). Gagawin ang Pinagsama-samang Sertipiko ng Paghuli sa punto ng pagsasama-sama, gaya 
ng operasyon na may himpilan sa baybayin, tender vessel (mas malaking sasakyang-pandagat na ginagamit para 
suportahan ang iba pang bangka o barko), o ang entidad na nagmamay-ari ng isda sa unang pagbababa. Para sa 
mga produkto ng aquaculture, gagawin ang Pinagsama-samang Sertipiko ng Paghuli sa punto ng unang koleksyon, 
na maaaring isang truck, cart, o planta na nagpoproseso. 

 

Bumuo ang Pangisdaang NOAA ng isang Modelo ng Pinagsama-samang Sertipiko ng Paghuli na puwedeng 
boluntaryong gamitin para i-record ang pag-aani mula sa maliit na sasakyan o operasyon ng aquaculture. Ire-record 
ng Modelo ng Pinagsama-samang Sertipiko ng Paghuli ang bilang ng mga paghahatid o bilang ng mga barkong nag-
ambag sa kabuuang pinagsama-samang kaganapan sa pag-aani, na gagamitin para magbigay ng katamtamang 
timbang kada barko/paghahatid. 

 

Walang makakapigil sa maliliit na sasakyan at maliliit na operasyon ng aquaculture mula sa pagbibigay ng parehong 
impormasyon sa pag-aani at paglapag na ibinigay mas malalaking sasakyan at operasyon ng aquaculture, kasama ang 
identifier ng dokumento sa panghuhuli, pangalan at numero ng sasakyan, permiso o lisensya sa pangingisda, lisensya 
o pahintulot ng pasilidad, at pangalan at address ng pasilidad ng aquaculture. 

 

KARAGDAGANG SANGGUNIAN 
May ibibigay bang anumang tulong sa pagsunod sa regulasyong ito? 
Alinsunod sa pagiging available ng mga sanggunian, nagbibigay ng tulong ang Pangisdaang NOAA at ang mas 
malawak na Pamahalaan ng U.S. sa mga bansang nagluluwas at sa pag-aangkat sa loob ng bansa para suportahan 
ang pagsunod sa mga kinakailangan sa patakaran, kasama ang pagbibigay ng tulong para sa pagbuo ng kapasidad 
upang: 
• Magsagawa ng epektibong pangangasiwa sa mga pangisdaan; 
• Palakasin ang mga istruktura ng pamamahala sa mga pangisdaan at mga lupong nagpapatupad para 

malabanan ang IUU na pangingisda at pandaraya sa pagkaing-dagat; at 
• Itatag, panatilihin, o suportahan ang mga sistema para mabigyang-daan ang pagluluwas ng mga kargadang isda 

at mga produkto ng isda na matutunton pabalik sa lugar kung saan ginawa ang pag-aani. Ang mga priyoridad 
para sa pagbuo ng kapasidad ay tinukoy sa Plano ng Estratehikong Aksyon para sa Pagtatayo Internasyonal na 
Kapasidad para Palakasin ang Pangangasiwa sa mga Pangisdaan at Malabanan ang IUU na Pangingisda 

 
 

Sino ang puwede kong kontakin kung may mga tanong pa ako? 
Naka-post ang impormasyon at materyal para sa karagdagang sanggunian tungkol sa pinal na patakaran sa: 
https://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx  

 
Para sa teknikal na suporta at mga pangkalahatang tanong na may kinalaman sa pagsunod, makipag-ugnayan sa: 

• Email: SIMPsupport@noaa.gov 
• Telepono: 1-833-440-6599 (libre sa U.S. at Canada) o 1-301-427-8301 

http://bit.ly/NOCCIUUcapacity
http://bit.ly/NOCCIUUcapacity
http://bit.ly/NOCCIUUcapacity
https://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx
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