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MÓDOSÍTÁSOK 001-004  
elıterjesztette: Halászati Bizottság 

 

Jelentés 
Raül Romeva i Rueda A7-0102/2014 

A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren 
alkalmazandó 
 

Rendeleti javaslat (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) 2013 novemberében tartott 23. rendes 

ülésén az ICCAT elfogadta a 12-03. sz. 

ajánlást kiegészítı 13-08. sz. ajánlást 

annak érdekében, hogy lehetıvé tegye az 

Atlanti-óceán keleti része halászati 

idényének olyan módosításait, amelyek 

nem befolyásolják a kékúszójú tonhal 

ívási helyeinek a védelmét. Az ICCAT 

ajánlása értelmében a szerzıdı felek, 

valamint az együttmőködı nem szerzıdı 

felek, egyéb jogalanyok és halászatot 

folytató jogalanyok az Atlanti-óceán keleti 

részén mőködı, csalit vagy pergetett 

horogsort használó hajóik számára 

különbözı idıpontot állapíthatnak meg a 

halászati idény kezdeteként, megtartva 

ugyanakkor az e halászati 

tevékenységekre vonatkozó „nyílt idény” 

teljes idıtartamát. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk 
302/2009/EK rendelet 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az elsı albekezdés sérelme nélkül és mivel 

ez nem befolyásolja az ívási helyek 

védelmét, a 2014-es és 2015-ös évre a 

tagállamok éves halászati tervükben a 

lobogójuk alatt közlekedı és az Atlanti-

óceán keleti részén mőködı, csalit vagy 

pergetett horogsort használó hajóik 

számára különbözı kezdeti idıpontot 

állapíthatnak meg, megtartva ugyanakkor 

az e halászati tevékenységekre vonatkozó 

„nyílt idény” teljes idıtartamát, az elsı 

albekezdésben foglalt rendelkezésekkel 

összhangban. 

Indokolás 

E módosítás tükrözi a 2013-as ICCAT-ülésen végzett változtatásokat, miközben az érintett 

területeken megtartja a rugalmasságot a tagállamok számára. 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk 
302/2009/EK rendelet 

7 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A kékúszójú tonhal más, az (1)–(5) 

bekezdésben említett eszközökön kívüli 

halászeszközökkel történı halászata egész 

évben engedélyezett.  

(6) A kékúszójú tonhal csapdákkal, horogsoros 

kis halászhajókkal (amelyek hossza nem éri el 

a 24 métert) és kézi horogsorokkal történı 

halászata egész évben engedélyezett. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új) 
302/2009/EK rendelet  

24 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A rendelet a következı cikkel egészül 

ki: 

 „24a. cikk 

 Sztereoszkopikus kamerák alkalmazása a 

ketrecbehelyezési mőveleteknél 

 A sztereoszkopikus kamerák alkalmazását 

a ketrecbehelyezési mőveleteknél az 

alábbiakkal összhangban kell elvégezni: 

 (1) Az élı halakat érintı mintavétel 

gyakorisága fedje le a ketrecbe helyezett 

halak mennyiségének legalább 20%-át. 

Ha technikailag lehetséges, az élı halakat 

érintı mintavétel legyen egymás utáni oly 

módon, hogy minden ötödik egyedet 

mérnek meg. Az ilyen mintavételt a 

kamerától 2–8 méter távolságban mért 

halakon kell elvégezni. 

 (2) A donor ketrecet és a befogadó 

ketrecet összekötı áthelyezési kapu mérete 

maximum 10 méter szélességő és 

maximum 10 méter hosszúságú legyen. 

 (3) Ha a halak hosszának mérete 

multimodális eloszlást mutat (két vagy 

több eltérı mérető kohorsz), akkor egynél 

több átváltási algoritmust lehet használni 

ugyanarra a ketrecbehelyezési mőveletre. 

Az ICCAT kutatási és statisztikai állandó 

bizottság (SCRS) által megállapított 

legkorszerőbb algoritmust/algoritmusokat 

kell használni a farok tövéig mért hossz 

össztömeggé történı átváltására, a 

ketrecbehelyezési mőveletek során mért 

halak méretosztályának megfelelıen. 

 (4) A sztereoszkopikus hosszméretvétel 

érvényesítését az egyes ketrecbehelyezési 

mőveletek elıtt kell elvégezni egy 2–8 

méter távolságra levı mérırudat 

használva. 

 (5) A sztereoszkopikus program 

eredményeinek közlésekor az adatoknak 

tartalmazniuk kell a sztereoszkopikus 

kamerák mőszaki elıírásában szereplı +/- 

5 %-ot meg nem haladó hibahatárt. 
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 (6) Az összes fenti mőszaki elıírást, 

többek között a mintavétel gyakoriságát, a 

mintavétel módját, a kamerától való 

távolságot, az áthelyezési kapu méretét, az 

algoritmusokat (hosszúság-tömeg 

kapcsolat) az SCRS 2014-es ülésén 

felülvizsgálja, és ha szükséges, módosítja 

az ICCAT bizottság 2014-es éves ülésén 

tett SCRS-ajánlások alapján. 

 

 


