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ANEXA II 

Specificații minime pentru jurnalele de pescuit:  

1. Filele jurnalului de pescuit trebuie să fie numerotate.  

2. Jurnalul de pescuit trebuie să fie completat zilnic (miezul nopții) sau înainte de sosirea în 

port.  

3. Jurnalul de pescuit trebuie să fie completat în cazul inspecțiilor pe mare.  

4. O copie a paginilor trebuie să rămână atașată la jurnalul de pescuit.  

5. Jurnalele de pescuit trebuie păstrate pe navă pentru a acoperi o perioadă de operațiuni de un 

an.  

Informații standard minime pentru jurnalele de pescuit:  

1. Numele și adresa comandantului.  

2. Datele și porturile de plecare, datele și porturile de sosire.  

3. Numele navei, numărul de înmatriculare, numărul ICCAT, indicativul internațional de apel 

radio și numărul OMI (dacă este disponibil).  

4. Uneltele de pescuit:  

(a) codul de tip FAO;  

(b) dimensiunile (de exemplu, lungimea, dimensiunea ochiurilor de plasă, numărul 

de cârlige).  

5. Operațiunile pe mare cu (minimum) un rând pe zi de ieșire, indicând:  

(a) activitatea (de exemplu, pescuit, navigare);  

(b) poziția: pozițiile zilnice exacte (în grade și minute), înregistrate pentru fiecare 

operațiune de pescuit sau la prânz atunci când nu s-au efectuat operațiuni de 

pescuit în timpul zilei respective;  

(c) înregistrarea capturilor, indicând:  

 codul FAO;  

 greutatea în viu (RWT) în kg pe zi;  

 numărul de exemplare pe zi.  

6. Semnătura comandantului.  

7. Mijloace de măsurare a greutății: estimare, cântărire la bord;  

8. În jurnal se înregistrează greutatea în echivalent de greutate în viu a peștilor și se 

menționează factorii de conversie folosiți pentru evaluare.  

Informații minime pentru jurnalele de pescuit în cazul operațiunilor de debarcare sau 

de transbordare:  

1. Datele și portul de debarcare/transbordare.  

2. Produse:  

(a) specii și prezentare după codul FAO;  

(b) număr de pești sau de lăzi și cantitatea în kg.  

3. Semnătura comandantului sau a agentului navei.  
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4. În cazul operațiunilor de transbordare: numele navei receptoare, pavilionul acesteia și 

numărul ICCAT.  


