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PAKEITIMAI 001-004  
pateik÷ Žuvininkyst÷s komitetas 
 
Pranešimas 
Raül Romeva i Rueda A7-0102/2014 
Rytin÷s Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo 
planas 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) 23-jame eiliniame susitikime, 
vykusiame 2013 m. lapkričio m÷n., 
ICCAT pri÷m÷ Rekomendaciją 13-08, 
papildančią Rekomendaciją 12-03, tam, 
kad būtų galima daryti žvejybos sezonų 
rytin÷je Atlanto vandenyno dalyje 
pakeitimus, nedarančius įtakos 
paprastųjų tunų nerštaviečių apsaugai. 
Šioje ICCAT Rekomendacijoje nurodoma, 
kad susitariančiosios šalys ir konvencijos 
nepasirašiusios bendradarbiaujančiosios 
šalys, subjektai ir žvejybos subjektai (KSŠ) 
gali nustatyti skirtingą žvejybos sezonų 
pradžios datą rytin÷je Atlanto vandenyno 
dalyje kartin÷mis ūdomis ir 
velkamosiomis ūdomis žvejojantiems 
laivams nekeičiant laikotarpio, kuriuo 
leidžiama vykdyti tokią žvejybą, bendros 
trukm÷s. 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnis 
Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Nepaisant pirmos pastraipos nuostatų ir 
kadangi tai nedaro įtakos nerštaviečių 
apsaugai, valstyb÷s nar÷s savo 2014 ir 
2015 m. nacionaliniuose žvejybos 
planuose gali nurodyti skirtingą pradžios 
datą su jų v÷liava plaukiojantiems ir 
rytin÷je Atlanto vandenyno dalyje 
kartin÷mis ūdomis ir velkamosiomis 
ūdomis žvejojantiems laivams, nekeičiant 
laikotarpio, kuriuo leidžiama vykdyti tokią 
žvejybą, bendros trukm÷s pagal pirmos 
pastraipos nuostatas. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu atspindimas 2013 m. ICCAT susitikime padarytas pakeitimas kartu išsaugant 
valstybių narių lankstumą atitinkamose rajonuose. 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnis 
Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 
7 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Visais kitais žvejybos įrankiais, negu 
nurodytieji 1–5 dalyse, paprastuosius tunus 
leidžiama žvejoti ištisus metus.“  

6. Gaudykl÷mis, mažomis ilgosiomis ūdomis (< 
24 m) ir rankin÷mis ūdomis paprastuosius 
tunus leidžiama žvejoti ištisus metus. 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 302/2009  
24 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „24a straipsnis 

 Stereoskopinių kamerų naudojimas 
perk÷limo į varžas operacijų metu 

 Stereoskopinių kamerų sistemos 
perk÷limo į varžas operacijų metu 
naudojamos laikantis šiuo sąlygų: 

 1. Gyvų žuvų imčių ÷mimo intensyvumas 
yra ne mažesnis kaip 20 % į varžas 
perkeliamų žuvų kiekio. Kai tai techniškai 
įmanoma, gyvų žuvų imtys imamos 
nuosekliai ir matuojama kas penkta žuvis. 
Tokią imtį sudaro žuvys, išmatuotos nuo 2 
iki 8 metrų atstumu nuo kameros. 

 2. Perk÷limo angos tarp varžos, iš kurios 
žuvys išplaukia, ir varžos, į kurią žuvys 
patenka, plotis ir aukštis yra ne didesni 
kaip 10 metrų. 

 3. Jei matuojant žuvų ilgį esama 
daugiarūšio pasiskirstymo (dvi skirtingo 
dydžio kohortos arba daugiau tokių 
kohortų), per tą pačią perk÷limo į varžas 
operaciją galima naudoti daugiau negu 
vieną perskaičiavimo algoritmą Ilgį nuo 
viršutin÷s žiaunos galo iki uodegos peleko 
išsiskyrimo perskaičiuojant į bendrą svorį 
naudojamas naujausias ICCAT 
Nuolatinio mokslinių tyrimų ir statistikos 
komiteto (angl. SCRS) nustatytas 
algoritmas, atsižvelgiant į žuvies, 
išmatuotos perk÷limo į varžas operacijos 
metu, dydžio kategoriją. 

 4. Stereoskopinio ilgio matavimo 
rezultatai tvirtinami prieš kiekvieną 
perk÷limo į varžas operaciją naudojant 
mastelinį matuoklį nuo 2 iki 8 metrų 
atstumu. 

 5. Perduodant stereoskopin÷s programos 
rezultatus informacijoje nurodoma 
paklaidos, kurią lemia stereoskopin÷s 
kameros sistemos technin÷s specifikacijos, 
riba, kuri neviršija +/- 5 %. 

 6. Visas min÷tąsias technines 
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specifikacijas, įskaitant imčių ÷mimo 
intensyvumą, imčių ÷mimo būdą, atstumą 
nuo kameros, perk÷limo angos dydžius, 
algoritmus (ilgio ir svorio santykį), SCRS 
peržiūri per savo 2014 m. susitikimą ir 
prireikus, remdamasi SCRS 
rekomendacijomis, ICCAT jas pakeičia 
per 2014 m. metinį susitikimą.“ 

 
 


