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ANEXA I 

Standardele minime ICCAT pentru programele de observare științifică a navelor de 

pescuit 

Dispoziții generale 

1. Acestea sunt standardele minime pentru programele de observare științifică a navelor de 

pescuit prevăzute în Recomandarea 16-14 a ICCAT. 

 

Calificările observatorilor 

2. Fără a aduce atingere formării sau calificărilor tehnice recomandate de către SCRS, PCC se 

asigură că observatorii lor au cel puțin următoarele calificări pentru a-și îndeplini sarcinile: 

a) cunoștințe și experiență suficientă pentru a identifica speciile ICCAT și 

configurațiile uneltelor de pescuit; 

b) capacitatea de a observa și a consemna cu exactitate informațiile care trebuie 

colectate în cadrul programului; 

c) capacitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute la punctul 7 de mai jos; 

d) capacitatea de a colecta probe biologice și 

e) formare minimă și adecvată în domeniul siguranței și al supraviețuirii pe mare. 

3. În plus, în vederea asigurării integrității programelor lor naționale de observare, PCC se 

asigură că observatorii: 

a) nu sunt membri ai echipajului navei care face obiectul observării; 

b) nu sunt angajați ai armatorului sau ai beneficiarului real al navei de pescuit care 

face obiectul observării și 

c) nu au, la momentul respectiv, interese financiare sau de alt gen în activitatea de 

pescuit care face obiectul observării. 

 

Prezența observatorilor 

4. Fiecare PCC garantează următoarele în ceea ce privește programele sale naționale de 

observare: 

a) o prezență a observatorilor de cel puțin 5 % din efortul de pescuit pentru fiecare 

din activitățile de pescuit pelagic cu paragate și, astfel cum este definit în glosarul 

ICCAT, pentru activitățile de pescuit cu momeală, capcane, setci și traule. 

Procentajul prezenței se va măsura: 

i. pentru pescuitul pelagic cu paragate, în zile de pescuit, număr de lansări sau 

ieșiri pe mare; 

ii. pentru pescuitul cu momeală și capcane, în zile de pescuit; 

iii. pentru pescuitul cu setci, în ore sau zile de pescuit și 

iv. pentru pescuitul cu traule, în traulări sau zile de pescuit. 

b) în pofida literei (a), pentru navele cu o lungime mai mică de 15 metri pentru care 

ar putea exista preocupări deosebite legate de siguranță, care împiedică detașarea 

unui observator la bord, o PCC poate utiliza un demers de monitorizare științifică 
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alternativ care să colecteze date echivalente cu cele specificate în prezenta 

recomandare într-un mod care asigură o prezență comparabilă. În astfel de cazuri, 

PCC care doresc să recurgă la un demers alternativ trebuie să prezinte SCRS pentru 

evaluare detaliile demersului în cauză. SCRS va oferi consultanță Comisiei ICCAT 

cu privire la caracterul adecvat al demersului alternativ pentru îndeplinirea 

obligațiilor privind colectarea de date prevăzut în prezenta recomandare. Demersurile 

alternative puse în aplicare în temeiul prezentei dispoziții fac obiectul aprobării de 

către Comisia ICCAT în cadrul reuniunii anuale anterior punerii lor în aplicare. 

c) prezență spațială și temporală reprezentativă la derularea activității flotei pentru a 

asigura colectarea de date adecvate și corespunzătoare, astfel cum se prevede în 

prezenta recomandare și în eventualele cerințe suplimentare ale programelor de 

observare naționale ale PCC, luând în considerare caracteristicile flotelor și ale 

activităților de pescuit; 

d) colectarea datelor privind aspectele pertinente ale operațiunii de pescuit, inclusiv 

capturile, conform detalierii de la punctul 7. 

5. PCC pot încheia acorduri bilaterale prin care o PCC își plasează observatorii naționali pe 

navele care arborează pavilionul unei alte PCC, atât timp cât toate dispozițiile prezentei 

recomandări sunt respectate. 

6. PCC depune toate eforturile pentru a se asigura că observatorii alternează navele între 

misiunile de observare. 

 

Sarcinile observatorului 

7. PCC cer, printre altele, observatorilor: 

a) să înregistreze și să raporteze cu privire la activitatea de pescuit a navei care face 

obiectul observării, acțiune care include cel puțin următoarele: 

i. colectarea de date, care include cuantificarea capturilor totale vizate, a 

capturilor aruncate înapoi în mare și a capturilor accidentale (inclusiv rechinii, 

țestoasele marine, mamiferele marine și păsările marine), estimarea sau 

măsurarea componenței pe dimensiuni, dacă se poate practic, starea în care se 

află exemplarele (și anume, păstrate, aruncate înapoi în mare moarte, eliberate 

vii), colectarea de probe biologice pentru studii privind ciclul biologic (de 

exemplu gonade, otolite, coloane vertebrale, solzi); 

ii. colectarea și raportarea tuturor etichetelor găsite; 

iii. informații cu privire la operațiunea de pescuit, inclusiv: 

- locul în care s-a efectuat captura, cu precizarea latitudinii și 

longitudinii; 

- informații privind efortul de pescuit (de exemplu, număr de lansări, 

număr de cârlige etc.); 

- data fiecărei operațiuni de pescuit, inclusiv, după caz, momentul de 

început și cel de încheiere a activității de pescuit; 

- utilizarea unor obiecte de concentrare a peștilor, inclusiv FAD-uri (Fish 

Aggregating Devices) și 

- starea generală a exemplarelor eliberate în raport cu ratele de 

supraviețuire (de exemplu exemplare moarte/vii, rănite etc.). 
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b) să observe și să înregistreze utilizarea măsurilor de diminuare a capturilor 

accidentale și alte informații relevante; 

c) în măsura în care este posibil, să observe și să raporteze condițiile de mediu (de 

exemplu, starea mării, clima și parametrii hidrologici etc.). 

d) să observe și să raporteze FAD-urile, în conformitate cu programul de observare al 

ICCAT adoptat în cadrul programului multianual de conservare și gestionare pentru 

tonul tropical; și 

e) să efectueze orice alte sarcini științifice conform recomandărilor SCRS și aprobate 

de Comisia ICCAT. 

 

Obligațiile observatorului 

8. PCC se asigură ca observatorul: 

a) nu interferează cu echipamentele electronice ale navei; 

b) este familiarizat cu procedurile de urgență la bordul navei, inclusiv cu localizarea 

plutelor de salvare, a extinctoarelor și truselor de prim ajutor; 

c) comunică, după cum este necesar, cu comandantul cu privire la chestiuni și sarcini 

relevante ale observatorului; 

d) nu împiedică sau nu incomodează activitățile de pescuit și operațiunile normale 

ale navei; 

e) participă la o sesiune (sesiuni) de informare finală (finale) cu reprezentanții de 

resort ai institutului științific sau ai autorității naționale responsabile de punerea în 

aplicare a programului de observare. 

 

Obligațiile comandantului 

9. PCC se asigură că comandantul navei la care este detașat observatorul: 

a) acordă acces adecvat la navă și la operațiunile sale; 

b) permite observatorului să își îndeplinească responsabilitățile în mod eficace, 

inclusiv prin: 

i. furnizarea unui acces adecvat la echipamentul navei, la documentația navei 

(inclusiv la jurnalele electronice și pe suport de hârtie) și la captură; 

ii. comunicarea în orice moment cu reprezentanții de resort ai institutului 

științific sau ai autorității naționale; 

iii. asigurarea accesului adecvat la echipamentul electronic și la alte 

echipamente pertinente pentru activitatea de pescuit, inclusiv, dar fără a se 

limita la: 

- echipamentele de navigație prin satelit; 

- mijloacele electronice de comunicare. 

iv. garantarea faptului că nimeni de la bordul navei care face obiectul 

observării nu manipulează sau nu distruge echipamentele sau documentația 

observatorului; nu obstrucționează, nu interferează cu sau nu acționează altfel, 

într-un mod care ar putea împiedica în mod inutil observatorul să își 
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îndeplinească sarcinile sale; nu intimidează, nu hărțuiește sau nu prejudiciază 

în niciun fel observatorul; și nici nu mituiește sau încearcă să mituiască 

observatorul. 

c) oferă cazare observatorilor, inclusiv spațiu de dormit, mâncare și instalații sanitare 

și medicale adecvate, în condiții egale cu cele ale ofițerilor; 

d) pune la dispoziția observatorului un spațiu adecvat pe pasarelă sau în timonerie 

pentru îndeplinirea sarcinilor sale, precum și un spațiu pe punte, adecvat pentru 

îndeplinirea sarcinilor de observare. 

Îndatoririle PCC 

10. Fiecare PCC trebuie: 

a) să impună navelor sale, atunci când pescuiesc specii ICCAT, să aibă la bord un 

observator științific în conformitate cu dispozițiile prezentei recomandări; 

b) să monitorizeze siguranța observatorilor săi; 

c) să încurajeze, atunci când este fezabil și oportun, institutul științific sau autoritatea 

națională de care aparțin să încheie acorduri cu institutele științifice sau cu 

autoritățile naționale ale altor PCC în scopul efectuării schimburilor de rapoarte de 

observare și de date între ele; 

d) să furnizeze în raportul său anual, pentru a fi utilizate de către Comisia ICCAT și 

SCRS, informații specifice privind punerea în aplicare a prezentei recomandări, 

informații care includ: 

i. detalii privind structura și conceperea programelor sale de observare 

științifică, inclusiv, printre altele: 

- nivelul-țintă de prezență a observatorilor pe activitate de pescuit și 

pe tip de unealtă de pescuit, precum și modul în care este măsurat 

acest nivel-țintă; 

- datele care trebuie colectate; 

- colectarea datelor și protocoalele de manipulare în vigoare; 

- informații privind modul în care navele sunt selectate pentru 

prezența observatorilor pentru a atinge nivelul-țintă de prezență a 

observatorilor al PCC; 

- cerințe în materie de formare a observatorilor și 

- cerințe în materie de calificări ale observatorilor. 

ii. numărul navelor care sunt monitorizate, nivelul de prezență a observatorilor 

realizat pe activitate de pescuit și pe tip de unealtă de pescuit și 

iii. detalii despre modul în care sunt calculate aceste niveluri de prezență a 

observatorilor. 

e) să raporteze, în urma prezentării inițiale a informațiilor necesare în conformitate 

cu punctul 10 litera (d) subpunctul (i), modificările aduse structurii și/sau conceperii 

programelor sale de observare în rapoartele sale anuale numai atunci când au loc 

astfel de modificări. PCC continuă să raporteze anual informațiile solicitate în 

conformitate cu punctul 10 litera (d) subpunctul (ii) Comisiei ICCAT; 
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f) să raporteze în fiecare an SCRS, utilizând formatele electronice desemnate care 

sunt dezvoltate de către SCRS, informațiile colectate prin intermediul programelor 

naționale de observare pentru a fi utilizate de către Comisia ICCAT, în special pentru 

evaluarea stocurilor și alte scopuri științifice, în conformitate cu procedurile în 

vigoare pentru alte cerințe de raportare a datelor și în conformitate cu cerințele 

naționale în materie de confidențialitate; 

g) să garanteze implementarea unor protocoale solide de colectare a datelor de către 

observatorii săi, atunci când își îndeplinesc sarcinile menționate la punctul 7, 

inclusiv, dacă este necesar și adecvat, utilizarea de fotografii. 

Atribuțiile secretarului executiv 

11. Secretarul executiv facilitează accesul SCRS și al Comisiei ICCAT la datele și 

informațiile relevante transmise în temeiul prezentei recomandări. 

Îndatoririle PCC 

12. SCRS trebuie: 

a) să dezvolte, după cum este necesar și oportun, un manual de lucru pentru 

observatori pentru a fi utilizat voluntar de către PCC în cadrul programelor lor 

naționale de observare, manual care conține un model standardizat de formulare 

pentru colectarea datelor și procedurile de colectare a datelor și care ține cont de 

manualele pentru observatori și de materialele conexe deja existente din alte surse, 

inclusiv de la PCC, organisme regionale și subregionale, precum și de la alte 

organizații; 

b) să elaboreze orientări specifice domeniului pescuitului pentru sistemele de 

monitorizare electronică; 

c) să furnizeze Comisiei ICCAT un rezumat al datelor și al informațiilor științifice 

colectate și raportate în conformitate cu prezenta recomandare, precum și orice 

constatări relevante asociate; 

d) să facă recomandări, dacă este necesar și adecvat, cu privire la modalitățile de 

îmbunătățire a eficacității programelor de observare științifică pentru a satisface 

nevoile de date ale Comisiei ICCAT, inclusiv eventuale revizuiri ale prezentei 

recomandări și/sau în ceea ce privește punerea în aplicare de către PCC a acestor 

standarde minime și protocoale. 

Sisteme electronice de monitorizare 

13. În cazurile în care SCRS a stabilit că sunt eficiente pentru o anumită activitate de pescuit, 

sistemele electronice de monitorizare pot fi instalate la bordul navelor de pescuit pentru a 

completa sau, în așteptarea avizului din partea SCRS sau a unei decizii din partea Comisiei 

ICCAT, pentru a înlocui observatorul uman de la bord. 

14. PCC ar trebui să ia în considerare toate orientările aplicabile aprobate de SCRS referitoare 

la utilizarea sistemelor electronice de monitorizare. 

15. PCC sunt încurajate să raporteze SCRS experiențele pe care le-au avut la utilizarea 

sistemelor electronice de monitorizare în cadrul activităților lor de pescuit ICCAT pentru a 

completa programele de observare umană. PCC care încă nu au pus în aplicare astfel de 

sisteme sunt încurajate să exploreze posibilitatea utilizării acestora și să își raporteze 

concluziile către SCRS.  


