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_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 4 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Na svém 23. řádném zasedání 
v listopadu 2013 přijala ICCAT 
doporučení 13-08 doplňující doporučení 
12-03, aby bylo možné upravit rybolovná 
období ve východním Atlantiku tak, aby 
neměla dopad na ochranu oblastí, kde 
dochází ke tření tuňáka obecného. 
V tomto doporučení ICCAT se uvádí, že 
smluvní strany a spolupracující 
nesmluvní strany, subjekty nebo rybářské 
subjekty (smluvní strany úmluvy) mohou 
pro návnadové čluny a čluny s vlečnými 
šňůrami operující ve východním Atlantiku 
stanovit jiné datum začátku rybolovného 
období, přičemž se zachová celková délka 
období s povolením tohoto rybolovu. 
 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 
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Článek 1 
Nařízení (ES) č. 302/2009 
Čl. 7. – odst. 3 – pododstavec 2 (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen první pododstavec, pokud 
se týká let 2014 a 2015, a vzhledem 
k tomu, že tím není ohrožena ochrana 
oblastí, kde dochází k tření, mohou 
členské státy pro návnadové čluny a čluny 
s vlečnými šňůrami plující pod jejich 
vlajkou a operující ve východním 
Atlantiku stanovit ve svých vnitrostátních 
ročních plánech rybolovu jiné datum 
začátku rybolovného období pod 
podmínkou, že celková délka období 
s povolením tohoto rybolovu bude 
v souladu s ustanoveními prvního 
pododstavce. 

Odůvodnění 

Zohlednění změny provedené na zasedání ICCAT v roce 2013 při současném zachování 

flexibility pro členské státy v dotčených oblastech. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 
Článek 1 
Nařízení (ES) č. 302/2009 
Čl. 7 – odst. 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Rybolov tuňáka obecného pomocí jiných 
zařízení, než která jsou uvedena v odstavcích 1 
až 5, je povolen během celého roku.  

6. Rybolov tuňáka obecného pomocí pastí, 
malých plavidel lovících na dlouhý vlasec 
(< 24 m) a plavidel lovících pomocí ručních 
šňůr je povolen během celého roku. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 302/2009  
Článek 24 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 24a 

 Používání stereoskopických kamer při 
umísťování do klecí 

 Používání stereoskopických kamerových 
systémů v souvislosti s umísťováním do 
klecí se provádí v souladu s následujícími 
ustanoveními: 

 1. Intenzita odběru vzorků živých ryb není 
nižší než 20 % z množství ryb umístěných 
do klecí. Je-li to technicky možné, probíhá 
odběr vzorků živých ryb postupně, a to 
tak, že je změřen každý pátý exemplář. 
Takový vzorek by měly tvořit ryby měřené 
na vzdálenost od 2 do 8 metrů od kamery. 

 2. Stanovené rozměry průchodu 
spojujícího zdrojovou klec s klecí cílovou 
činí maximálně 10 metrů na šířku 
a maximálně 10 metrů na výšku. 

 3. V případě, že měření délky ryb vykazuje 
multimodální rozdělení (dvě nebo více 
kohort různých velikostí), je možné na 
stejné umístění do klece použít více než 
jeden převodní algoritmus. Na převod 
vzdálenosti od konce rypce po konec 
nejkratšího prostředního paprsku ocasní 
ploutve (délky vidlice) na celkovou váhu 
se použijí nejaktuálnější algoritmy 
stanovené Stálým výborem pro výzkum 
a statistiku ICCAT (SCRS), a to podle 
velikostní kategorie ryb měřených při 
umísťování do klece. 

 4. Před každým umístěním do klece se 
provede ověření stereoskopického měření 
délky ryb s použitím měřící tyče na 
vzdálenost od 2 do 8 metrů. 

 5. Při sdělování výsledků 
stereoskopického programu se u údajů 
uvede mezní odchylka vyplývající 
z podstaty technické specifikace 
stereoskopického kamerového systému, 
která nesmí být větší než +/- 5 procent. 

 6. Veškeré výše uvedené technické 
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specifikace včetně intenzity odběru 
vzorků, způsobu odběru vzorků, 
vzdálenosti od kamery, rozměrů 
průchodu, algoritmů (poměr délka-váha) 
přezkoumá SCRS na svém zasedání v roce 
2014 a případně se tyto specifikace na 
základě doporučení SCRS upraví na 
výročním zasedání komise ICCAT v roce 
2014.“ 

 
 


