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Alteração  1 

Proposta de regulamento 
Considerando 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Na sua 23.ª reunião ordinária, em 
novembro de 2013, a ICCAT adotou a 
Recomendação 13-08 que complementa a 
Recomendação 12-03, a fim de permitir 
alterações das campanhas de pesca no 
Atlântico Este que não afetem as zonas de 
reprodução do atum rabilho. Esta 
Recomendação da ICCAT refere que as 
partes contratantes ou partes não 
contratantes, entidades ou entidades de 
pesca cooperantes (PCC) podem 
especificar uma data diferente de início 
das campanhas de pesca para os seus 
navios de pesca com canas (isco) e navios 
de pesca ao corrico no Atlântico Este, 
mantendo a duração total do período em 
que a pesca é autorizada para estas 
pescarias. 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 
Artigo 1 
Regulamento (CE) n.º 302/2009 

Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Não obstante o primeiro parágrafo, para 
os anos de 2014 e 2015, e desde que tal 
não afete a proteção das zonas de 
reprodução, os Estados-Membros podem 
especificar, nos seus planos anuais de 
pesca, uma data de início diferente para 
os seus navios de pesca com canas (isco) e 
navios de pesca ao corrico que arvorem o 
seu pavilhão e operem no Atlântico Este, 
mantendo a duração total do período em 
que a pesca é autorizada para estas 
pescarias, em conformidade com as 
disposições do primeiro parágrafo. 

Justificação 

Tal reflete a alteração realizada na reunião da ICCAT de 2013, mantendo alguma flexibilidade 

para os Estados-Membros nas zonas afetadas. 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 
Artigo 1 
Regulamento (CE) n.º 302/2009 

Artigo 7 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A pesca do atum rabilho por outras artes que 
não as mencionadas nos n.os 1 a 5 é autorizada 
ao longo de todo o ano.  

6. A pesca do atum rabilho por armadilhas, 
pequenos palangreiros (de comprimento 
inferior a 24 m) e pesca à linha é autorizada ao 
longo de todo o ano. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo) 
Regulamento (CE) n.º 302/2009  

Artigo 24-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 24.º-A 

 Utilização de câmaras estereoscópicas 
durante as operações de enjaulamento 

 A utilização de sistemas de câmaras 
estereoscópicas no quadro de operações 
de enjaulamento é feita respeitando as 
seguintes condições: 

 1. A intensidade da amostragem de peixes 
vivos não será inferior a 20 % da 
quantidade de peixes enjaulados. Sempre 
que tecnicamente possível, a amostragem 
de peixes vivos será sequencial, medindo 
um em cada cinco exemplares. A referida 
amostra deve ser composta por peixes 
medidos a uma distância de 2 a 8 metros 
da câmara. 

 2. As dimensões da porta de transferência 
que liga a jaula de origem e a jaula de 
destino são fixadas numa largura máxima 
de 10 metros e numa altura máxima de 10 
metros. 

 3. Caso as medições do comprimento dos 
peixes apresentem uma distribuição 
plurimodal (duas ou mais coortes de 
diferentes tamanhos), deve ser possível 
utilizar mais do que um algoritmo de 
conversão para a mesma operação de 
enjaulamento. Os algoritmos mais 
atualizados fixados pelo Comité 
Permanente de Investigação e Estatísticas 
(SCRS) são utilizados para converter o 
comprimento à furca em peso total, em 
conformidade com a categoria de 
tamanho dos peixes medidos durante a 
operação de enjaulamento. 

 4. A validação das medições 
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estereoscópicas de comprimento é 
realizada antes de cada operação de 
enjaulamento utilizando uma barra de 
escalas à distância de 2 e 8 metros. 

 5. Quando os resultados do programa 
estereoscópico forem comunicados, a 
informação deve indicar a margem de 
erro inerente às especificações técnicas do 
sistema de câmara estereoscópica, a qual 
não deve exceder +/- 5 %. 

 6. Todas as especificações técnicas acima 
referidas, incluindo a intensidade da 
amostragem, o método da amostragem, a 
distância em relação à câmara, as 
dimensões da porta de transferência e os 
algoritmos (relação comprimento-peso), 
devem ser revistas pelo SCRS na sua 
reunião de 2014 e, se necessário, 
alterados com base nas recomendações do 
SCRS na reunião anual da Comissão 
ICCAT, em 2014.» 

 

 

 


