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ANEXA III 

Programul ICCAT de inspecție comună internațională 

În temeiul articolului IX punctul (3) din convenție, Comisia ICCAT recomandă stabilirea 

următoarelor dispoziții pentru controlul internațional în afara apelor aflate sub jurisdicție 

națională, pentru a se asigura aplicarea convenției și a măsurilor în vigoare care decurg din 

aceasta: 

I. Încălcări grave 

1. În sensul prezentelor proceduri, o încălcare gravă înseamnă următoarele încălcări ale 

dispozițiilor măsurilor ICCAT de conservare și gestionare adoptate de Comisie: 

(a) pescuitul fără licență, permis sau autorizație eliberată de PCC de pavilion; 

(b) nepăstrarea unor registre suficiente privind capturile și a unor date suficiente 

legate de capturi, în conformitate cu cerințele de raportare ale Comisiei sau erori de 

raportare semnificative a unor astfel de date privind capturile sau legate de capturi; 

(c) pescuitul într-o zonă în care pescuitul este interzis; 

(d) pescuitul într-un sezon în care pescuitul este interzis; 

(e) capturarea sau reținerea deliberată a unor specii, cu încălcarea măsurilor 

aplicabile de conservare și gestionare adoptate de ICCAT; 

(f) încălcarea semnificativă a limitelor sau a cotelor de captură în vigoare în temeiul 

normelor ICCAT; 

(g) utilizarea unor unelte de pescuit interzise; 

(h) falsificarea sau ascunderea intenționată a marcajelor, a identității sau a 

înmatriculării unei nave de pescuit; 

(i) ascunderea, alterarea sau distrugerea probelor legate de investigarea unei 

încălcări; 

(j) încălcări multiple, care, considerate laolaltă, constituie o nerespectare gravă a 

măsurilor în vigoare conform ICCAT; 

(k) agresarea, opunerea de rezistență, intimidarea, hărțuirea sexuală, stânjenirea unui 

inspector sau a unui observator autorizat sau obstrucționarea ori întârzierea 

nejustificată a activităților acestuia; 

(l) modificarea sau scoaterea din funcțiune în mod deliberat a sistemului de 

monitorizare a navei; 

(m) alte încălcări definite de ICCAT, din momentul în care au fost incluse și 

publicate într-o versiune revizuită a acestor proceduri; 

(n) perturbarea sistemului de monitorizare prin satelit și/sau operarea unei nave fără 

VMS; 

(o) transbordarea pe mare. 

2. În cazul operațiunilor de urcare la bord și inspectare a unei nave de pescuit pe parcursul 

cărora inspectorii autorizați observă o activitate sau o stare de lucruri care ar constitui o 

încălcare gravă, astfel cum este definită la punctul 1, autoritățile statului de pavilion al navelor 

de inspecție notifică imediat acest lucru statului de pavilion al navei de pescuit, în mod direct, 

precum și prin intermediul Secretariatului ICCAT. În aceste situații, inspectorul ar trebui să 
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informeze, de asemenea, orice navă de inspecție a statului de pavilion al navei de pescuit, 

despre care se știe că se află în apropiere. 

3. Inspectorii ICCAT ar trebui să înregistreze inspecțiile efectuate și încălcările constatate 

(dacă există) în jurnalul de bord al navei de pescuit. 

4. PCC din statul de pavilion se asigură că, în urma inspecției menționate la punctul 2 din 

prezenta anexă, nava de pescuit în cauză încetează toate activitățile de pescuit. PCC din statul 

de pavilion solicită navei de pescuit să se îndrepte în termen de 72 de ore către un port 

desemnat de aceasta, unde se demarează o anchetă. 

5. În cazul în care o inspecție a detectat o activitate sau o stare de lucruri care ar constitui o 

încălcare gravă, nava ar trebui să fie revizuită în conformitate cu procedurile descrise în 

recomandarea ICCAT de modificare a Recomandării 09-10 privind constituirea unei liste de 

nave despre care se presupune că au desfășurat activități ilegale, nedeclarate și nereglementate 

în zona Convenției ICCAT [Rec. 11-18], luând în considerare orice acțiuni de răspuns și alte 

urmări. 

II. Realizarea inspecțiilor 

6. Inspecțiile sunt efectuate de inspectori desemnați de către guvernele contractante. Numele 

agențiilor guvernamentale autorizate și ale inspectorilor individuali desemnați în acest sens de 

către guvernele lor respective sunt comunicate Comisiei ICCAT. 

7. Navele care efectuează operațiuni internaționale de acostare și de inspecție în conformitate 

cu prezenta anexă trebuie să arboreze un pavilion sau un fanion special aprobate de Comisia 

ICCAT și eliberate de Secretariatul ICCAT. Numele navelor folosite în acest scop sunt 

comunicate Secretariatului ICCAT, cât mai curând posibil înainte de începerea activităților de 

inspecție. Secretariatul ICCAT pune la dispoziția tuturor PCC informații cu privire la navele 

de inspecție desemnate, inclusiv prin publicarea acestor informații pe site-ul său internet 

protejat cu parolă. 

8. Inspectori au asupra lor un document de identitate corespunzător, eliberat de autoritățile 

statului de pavilion și conform formatului indicat la punctul 21 din prezenta anexă. 

9. Sub rezerva dispozițiilor convenite în conformitate cu punctul 16 din prezenta anexă, o 

navă aflată sub pavilionul unui guvern contractant și care pescuiește ton sau specii înrudite în 

zona Convenției din afara apelor aflate sub jurisdicția națională a părții respective se oprește 

atunci când primește semnalul corespunzător din Codul internațional de semnale de la o navă 

care arborează fanionul ICCAT descrisă la punctul 7 și la bordul căreia se află un inspector, 

cu excepția cazului în care este angajată efectiv în operațiuni de pescuit, caz în care se oprește 

imediat după ce a încheiat operațiunile respective. Comandantul navei trebuie să permită 

echipei de inspecție, astfel cum se specifică la punctul 10 din prezenta anexă, să urce la bord 

și trebuie să pună la dispoziția acesteia o scară de urcare la bord. Comandantul înlesnește 

realizarea, de către echipa de inspecție, a examinării echipamentelor, a capturilor sau a 

uneltelor și a tuturor documentelor relevante pe care un inspector le consideră necesare pentru 

a verifica dacă sunt respectate recomandările în vigoare ale ICCAT aplicabile statului de 

pavilion al navei inspectate. În plus, un inspector poate solicita orice explicație pe care o 

consideră necesară. 

10. Dimensiunea echipei de inspecție este stabilită de către comandantul navei de inspecție, 

circumstanțele relevante fiind luate în considerare. Echipa de inspecție trebuie să fie cât se 

poate de mică pentru a îndeplini în condiții de siguranță și securitate sarcinile stabilite în 

prezenta anexă. 
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11. La urcarea la bordul navei, inspectorii prezintă documentul de identitate descris la 

punctul 8 din prezenta anexă. Inspectorii respectă reglementările, procedurile și practicile 

internaționale general acceptate în ceea ce privește siguranța navei inspectate și a echipajului 

acesteia, intervine cât mai puțin în operațiunile de pescuit sau de depozitare a produselor și, în 

măsura posibilului, evită orice măsură care ar putea avea efecte negative asupra calității 

capturii aflate la bord. Inspectorii își limitează cercetările la evaluarea conformității cu 

recomandările în vigoare ale Comisiei ICCAT cu privire la statul de pavilion al navei 

respective. În cadrul inspecției pe care o efectuează, inspectorii îi pot solicita comandantului 

navei de pescuit asistența de care pot avea nevoie. Inspectorii întocmesc un raport al inspecției 

efectuate, în formatul aprobat de Comisia ICCAT. Inspectorii semnează raportul în prezența 

comandantului navei, care are dreptul de a adăuga sau de a cere adăugarea în raport a oricăror 

observații pe care le consideră adecvate și care trebuie să semneze observațiile respective. 

12. Copii ale raportului sunt predate comandantului navei și guvernului echipei de inspecție; 

acesta din urmă transmite copii autorităților competente ale statului de pavilion al navei 

inspectate și Comisiei ICCAT. În cazul în care se descoperă o încălcare a recomandărilor 

ICCAT, inspectorul ar trebui, de asemenea, în măsura posibilului, să informeze toate navele 

de inspecție ale statului de pavilion al navei de pescuit despre care se știe că se află în 

apropiere. 

13. Opunerea de rezistență față de inspectori sau nerespectarea indicațiilor lor este tratată de 

către statul de pavilion al navei inspectate în același mod în care este tratată opunerea de 

rezistență față de orice inspector național. 

14. Inspectorii își îndeplinesc sarcinile în temeiul acestor dispoziții în conformitate cu regulile 

stabilite în prezenta recomandare, dar rămân sub controlul operațional al autorităților 

naționale și răspund în fața acestora. 

15. Guvernele contractante țin cont de rapoartele de inspecție ale inspectorilor străini, de 

fișele de informații de reperare conforme cu Recomandarea [94-09] și de declarațiile rezultate 

din inspectarea documentelor și acționează pe baza acestora în temeiul prezentelor dispoziții, 

în conformitate cu legislația lor națională, în același mod ca în cazul rapoartelor întocmite de 

inspectorii naționali. Dispozițiile prezentului punct nu impun nicio obligație guvernului 

contractant de a conferi raportului întocmit de un inspector străin o valoare de probă 

superioară celei pe care raportul l-ar avea în țara inspectorului. Guvernele contractante 

colaborează pentru a facilita procedurile judiciare sau de altă natură care decurg din aceste 

dispoziții. 

16.   

a) Guvernele contractante informează ICCAT până la data de 1 ianuarie a fiecărui an 

în legătură cu planurile lor previzionale privind efectuarea, în anul calendaristic 

respectiv, a activităților de inspecție în temeiul prezentei recomandări, iar Comisia 

poate adresa sugestii guvernelor contractante în vederea coordonării operațiunilor 

naționale în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește numărul de inspectori și de 

nave la bordul cărora se află inspectori. 

b) Dispozițiile stabilite în prezenta recomandare și planurile de participare se aplică 

între guvernele contractante, sub rezerva existenței altor acorduri convenite între 

acestea care să stipuleze altfel, aceste acorduri fiind notificate Comisiei ICCAT. Cu 

toate acestea, punerea în aplicare a programului este suspendată între oricare două 

guverne contractante, în cazul în care unul dintre acestea a informat Comisia ICCAT 

în acest sens, în așteptarea încheierii unui astfel de acord. 

17.  
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a) Uneltele de pescuit sunt inspectate în conformitate cu reglementările în vigoare 

pentru subzona în care se desfășoară inspecția. Inspectorii vor preciza în raportul de 

inspecție subzona în care a avut loc inspecția și vor include în acest raport o descriere 

a tuturor încălcărilor constatate; 

b) Inspectorii au autoritatea de a inspecta toate uneltele de pescuit utilizate sau care 

se găsesc la bord. 

18. Inspectorii aplică o marcă de identificare aprobată de Comisia ICCAT pe orice unealtă de 

pescuit inspectată care se dovedește a încălca recomandările în vigoare ale Comisiei ICCAT 

în ceea ce privește statul de pavilion al navei respective și menționează acest fapt în raportul 

lor. 

19. Inspectorii pot fotografia uneltele, echipamentele, documentația și orice alt element pe 

care îl consideră necesar, astfel încât să evidențieze acele caracteristici care, în opinia lor, nu 

sunt în conformitate cu reglementările în vigoare, caz în care elementele fotografiate ar trebui 

enumerate în raport, iar copiile fotografiilor sunt anexate la copia raportului care este 

destinată statului de pavilion. 

20. Inspectorii inspectează, dacă este necesar, toate capturile de la bord pentru a determina 

dacă recomandările ICCAT sunt respectate. 

21. Modelul de carte de identitate pentru inspectori este următorul: 

Dimensiuni: Lățime 10,4 cm, înălțime 7 cm  

 


