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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala 

Kaitse Komisjon (ICCAT) võttis 2013. 

aasta novembris toimunud 23. korralisel 

koosolekul vastu soovituse 13-08, millega 

täiendatakse soovitust 12-08, et Atlandi 

ookeani idaosas oleks võimalik muuta 

püügihooaegu nii, et see ei takistaks 

hariliku tuuni kudemiskohtade kaitset. 

Kõnealuses soovituses sätestatakse, et 

lepinguosalised, koostööd tegevad 

kolmandad riigid ning kalastus- ja muud 

organisatsioonid võivad kehtestada 

Atlandi ookeani idaosas kalapüügiga 

tegelevatele söödaga õngelaevadele ja 

veoõngelaevadele erineva püügihooaja 

alguskuupäeva, kui nad peavad samas 

neis püügipiirkondades kinni lubatud 

püügihooaja kogupikkusest. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

Määrus (EÜ) nr 302/2009 
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ilma et see piiraks esimese lõigu sätete 

kohaldamist, võivad liikmesriigid oma 

riiklikes iga-aastastes püügikavades 

aastateks 2014–2015 juhul, kui see ei sega 

kudemiskohtade kaitset, kehtestada oma 

lipu all sõitvatele ning Atlandi ookeani 

idaosas kalapüügiga tegelevatele söödaga 

õngelaevadele ja veoõngelaevadele 

erineva püügihooaja alguskuupäeva, kui 

nad peavad neis püügipiirkondades 

kooskõlas esimese lõigu sätetega kinni 

lubatud püügihooaja kogupikkusest. 

Selgitus 

Muudatusettepanekus võetakse arvesse ICCATi 2013. aasta koosolekul tehtud muudatusi ja 

säilitatakse samas liikmesriikide paindlikkus kõnealustes piirkondades. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

Määrus (EÜ) nr 302/2009 
Artikkel 7 – lõige 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Hariliku tuuni püük muude kui lõigetes 1–5 

nimetatud püügivahenditega on lubatud aasta 
läbi.  

6. Hariliku tuuni püük mõrdade, lühikeste (< 24 

m) õngejadade ja käsiõngejadadega on lubatud 
aasta läbi. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 302/2009  
Artikkel 24 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 24a 

 Stereokaamerate kasutamine sumpadesse 

paigutamisel 

 Stereokaamerasüsteeme kasutatakse 

sumpadesse paigutamisel järgmiselt: 

 1. Eluskalade proovivõtu maht on 

vähemalt 20% sumpadesse paigutatavatest 

kaladest. Kui see on tehniliselt võimalik, 

teostatakse eluskalade proovivõttu 

pisteliselt, mille kohaselt mõõdetakse üht 

isendit viiest. Sellise valimi puhul tuleks 

mõõta kaamerast 2–8 meetri kaugusel 

asuvaid kalu. 

 2. Vastuvõtusumba ja kogumissumba 

ühenduskäik võib olla maksimaalselt 10 

m lai ja 10 m kõrge. 

 3. Juhul kui tegu on eri suuruses 

kaladega (kaks või enam eri mõõtudega 

kogumit), peaks sumpadesse paigutamisel 

olema võimalik kasutada rohkem kui üht 

ümberarvestamismeetodit. ICCATi alalise 

uuringute ja statistikakomitee kõige 

uuemaid meetodeid kasutatakse selleks, et 

arvestada pikkus ninamiku tipust kuni 

sabauime keskmiste kiirte alguseni ümber 

kogukaaluks, vastavalt sumpadesse 

paigutamisel mõõdetava kala 

suuruskategooriale. 

 4. Enne iga sumpadesse paigutamist 

kinnitatakse pikkuse stereomõõtmise 

tulemused, kasutades selleks 2–8 meetri 

kaugusel asuvat mõõduliistu. 

 5. Stereoprogrammi tulemuste 

teatavakstegemisel tuleb anda teavet 

stereokaamerasüsteemi tehniliste 

kirjelduste eeldatava vea ülemmäära 

kohta, mis ei tohi olla suurem kui +/–5%. 

 6. Kõik ülalmainitud tehnilised 

kirjeldused, sh proovivõtu maht, 

proovivõtu viis, kaugus kaamerast, 

ühenduskäigu mõõtmed ja 

ümberarvestusmeetodid (pikkuse ja kaalu 
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suhe) vaadatakse läbi ICCATi alalise 

uuringute- ja statistikakomitee 2014. 

aasta koosolekul ning vajaduse korral 

muudetakse neid ICCATi 2014. aasta 

koosolekul vastavalt ICCATi alalise 

uuringute- ja statistikakomitee 

soovitustele.” 

 
 


