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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) På sit 23. ordinære møde i november 

2013 vedtog ICCAT henstilling 13-08, 

som supplerer henstilling 12-03, med 

henblik på at muliggøre ændringer af 

fangstperioderne i det østlige Atlanterhav, 

uden at det påvirker beskyttelsen af 

almindelig tuns gydeområder. I denne 

ICCAT-henstilling hedder det, at de 

kontraherende parter og samarbejdende 

ikke-kontraherende parter, organisationer 

eller fiskeriorganisationer kan fastsætte 

en anden startdato for fangstperioderne 

for deres stang- og dørgefartøjer i det 

østlige Atlanterhav under samtidig 

bibeholdelse af den samlede varighed af 

den åbne fangstperiode for disse fiskerier. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Artikel 1 
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Forordning (EF) nr. 302/2009 

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uanset første afsnit, og for så vidt det ikke 

påvirker beskyttelsen af gydeområder, kan 

medlemsstaterne i deres årlige nationale 

fiskeriplaner for årene 2014 og 2015 

fastsætte en anden startdato for stang- og 

dørgefartøjer, der sejler under 

medlemsstaternes flag og opererer i det 

østlige Atlanterhav, under samtidig 

bibeholdelse af den samlede varighed af 

den åbne fangstperiode for disse fiskerier 

i overensstemmelse med bestemmelserne i 

første afsnit. 

Begrundelse 

Dette afspejler de ændringer, der blev foretaget på ICCAT-mødet i 2013, samtidig med at 

fleksibiliteten opretholdes for medlemsstaterne i de berørte områder. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 302/2009 

Artikel 7 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fiskeri efter almindelig tun med andre 

redskaber end dem, som er nævnt i stk. 1-5 er 

tilladt året rundt.  

6. Fiskeri efter almindelig tun med fælder, små 

langlinefartøjer (< 24 m) og håndliner er 

tilladt året rundt. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 302/2009  

Artikel 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 24a 
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 Brug af stereokamera ved anbringelse af 

fisk i bur 

 Ved brug af stereokamerasystemer i 

forbindelse med anbringelse af fisk i bur 

skal følgende regler overholdes: 

 1. Prøveudtagningsdensiteten for levende 

fisk må ikke udgøre mindre end 20 % af 

den mængde fisk, der anbringes i bur. 

Såfremt det er teknisk muligt, skal 

prøveudtagningen af levende fisk være 

sekventiel ved at måle et ud af fem 

individer. En sådan prøveudtagning bør 

bestå af fisk, der måles inden for en 

afstand på 2 til 8 meter fra kameraet. 

 2. Den overførselssluse, som forbinder 

donorburet og modtagerburet, må højst 

være 10 meter bred og 10 meter høj. 

 3. Hvis målingerne af fiskenes længde 

viser en flertoppet fordeling (to eller flere 

kohorter af forskellige størrelser), skal det 

være muligt at anvende mere end én 

omregningsalgoritme ved en anbringelse 

af fisk i bur. De(n) mest aktuelle 

algoritme(r), der er udarbejdet af 

ICCAT's Stående Udvalg for Forskning 

og Statistik (SCRS), skal anvendes til at 

omregne længden fra underkæbe til 

haledeling til den samlede vægt i 

overensstemmelse med størrelsesklassen 

for den fisk, der måles ved anbringelsen i 

bur. 

 4. Forud for hver anbringelse af fisk i bur 

foretages der en validering af 

stereolængdemålene ved at anvende en 

målestok i en afstand på 2 til 8 meter. 

 5. Når resultaterne fra stereoprogrammet 

meddeles, skal oplysningerne angive den 

fejlmargen, som skyldes de tekniske 

specifikationer for stereokamerasystemet, 

og som ikke må overstige +/- 5 %. 

 6. Alle ovenfor angivne tekniske 

specifikationer, herunder 

prøveudtagningsdensiteten, 

prøveudtagningsmetoden, afstanden fra 

kameraet, overførselsslusens størrelse og 

algoritmer (forholdet mellem længde og 

vægt), skal undersøges af SCRS på dets 
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møde i 2014 og om nødvendigt ændres på 

grundlag af SCRS' henstillinger på 

ICCAT-Kommissionens årlige møde i 

2014." 

 


