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ИЗМЕНЕНИЯ 001-004  

внесени от Комисията по рибно стопанство 

 

Доклад 

Раул Ромева и Руеда A7-0102/2014 

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на 

Атлантическия океан и в Средиземно море 

 

Предложение за регламент (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) На своето 23-то редовно 

заседание през ноември 2013 г. ICCAT 

прие Препоръка 13-08, която допълва 

Препоръка 12-03, с цел да се допуснат 

модификации на риболовните сезони в 

източната част на Атлантическия 

океан, които не засягат защитата на 

местата за размножаване на 

червения тон. В тази препоръка на 

ICCAT се посочва, че договарящите се 

страни и сътрудничещите 

недоговарящи страни, образувания 

или риболовни организации (ДС) 

могат да определят различна начална 

дата за риболовните сезони за своите 

кораби с подхранка и кораби за 

тралене, експлоатирани в източната 

част на Атлантическия океан, като 

същевременно се запазва общата 

продължителност на открития сезон 

за тези риболовни дейности. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 302/2009 

Член 7 – параграф 3 – алинея 2 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Независимо от разпоредбите на първа 

алинея за 2014 и 2015 г. и тъй като 

това не засяга защитата на местата 

за размножаване, държавите членки 

могат да определят в своите годишни 

национални риболовни планове 

различна начална дата за кораби с 

подхранка и кораби за тралене, 

плаващи под техен флаг и опериращи 

в източната част на Атлантическия 

океан, като общата 

продължителност на открития сезон 

за тези риболовни дейности е в 

съответствие с разпоредбите на 

първа алинея. 

Обосновка 

Това отразява промените, направени по време на заседанието на ICCAT през 2013 г., 

като едновременно запазва гъвкавостта на държавите членки в засегнатите области. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 302/2009 

Член 7 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Риболовът на червен тон със съоръжения, 

различни от посочените в параграфи 1—5, 

е разрешен през цялата година.  

6. Риболовът на червен тон с капани, малки 

кораби за улов с парагада (< 24 m) и ръчни 

въдици е разрешен през цялата година. 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 a (нова) 
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Регламент (ЕО) № 302/2009  

Член 24 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Добавя се следният член: 

 „Член 24а 

 Използване на стереоскопични камери 

по време на операциите по поставяне 

в клетки 

 Използването на стереоскопични 

камери в контекста на операциите по 

поставяне в клетки се осъществява в 

съответствие със следното: 

 1. Честотата на вземане на проби от 

живи риби не трябва да бъде под 20% 

от количеството риба, което се 

поставя в клетки. Когато е 

технически възможно, вземането на 

проби от жива риба е 

последователно, чрез измерване на 

един от всеки пет екземпляра. Тази 

проба следва да бъде съставена от 

риба, измерена на разстояние между 2 

и 8 метра от камерата. 

 2. Размерите на вратата за 

трансфер, свързваща клетката донор 

и приемащата клетка, се определя на 

максимална ширина 10 метра и 

максимална височина 10 метра. 

 3. Когато измерванията на 

дължината на рибата представляват 

мулти-модално разпределение (две 

или повече групи от различни 

размери), е възможно да се използва 

повече от един алгоритъм за 

преобразуване за една и съща операция 

по поставяне в клетки. Най-

актуалният(ите) алгоритъм(тми), 

установен(и) от Постоянния 

комитет за изследвания и 

статистика (SCRS) на ICCAT, се 

използват за преобразуване на 

дължината на тялото до развилката 

на опашната перка в общо тегло 

съгласно категорията размер на 

рибата, измерена по време на 
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операцията по поставяне в клетки. 

 4. Потвърждаването на резултатите 

от измерването на дължината, 

получени по стереоскопичен начин, се 

извършва преди всяка операция по 

поставяне в клетки, като се използва 

измервателна рейка на разстояние от 

2 и 8 метра. 

 5. Когато се оповестяват 

резултатите от стереоскопичната 

програма, в информацията се посочва 

възможността за допускане на 

грешки, присъща на техническите 

спецификации на системата от 

стереоскопични камери, която не 

надвишава ± 5%. 

 6. Всички горепосочени технически 

спецификации, включително 

честотата на вземане на проби, 

начинът на вземане на проби, 

разстоянието от камерата, 

размерите на вратата за трансфер и 

алгоритмите (съотношението 

дължина-тегло), се преразглеждат от 

SCRS на неговото заседание през 

2014 г. и ако е необходимо, се изменят 

въз основа на препоръките на SCRS, 

направени по време на годишното 

заседание през 2014 г. на 

Международната комисия за опазване 

на рибата тон в Атлантическия 

океан (ICCAT).“ 

 

 

 

 


