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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) La cea de-a 23-a reuniune ordinară 
din noiembrie 2013, ICCAT a adoptat 
Recomandarea 13-08 de completare a 
Recomandării 12-03 pentru a permite 
modificarea sezoanelor de pescuit în 
Oceanul Atlantic de Est care nu afectează 
protejarea zonelor în care tonul roșu își 
depune icrele. Această recomandare a 
ICCAT prevede că părțile contractante și 
părțile, entitățile sau entitățile de pescuit 
necontractante colaboratoare (PCC) pot 
specifica o dată diferită de începere a 
sezonului de pescuit pentru navele lor de 
pescuit cu platformă și paragate și navele 
lor de pescuit cu undițe tractate care își 
desfășoară activitatea în Atlanticul de Est, 
dar mențin durata totală a sezonului 
deschis pentru aceste activități de pescuit. 
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Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 302/2009 
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Fără a aduce atingere primului paragraf, 
pentru anii 2014 și 2015 și întrucât nu 
este afectată protejarea zonelor de 
depunere a icrelor, statele membre pot 
specifica, în planurile lor anuale 
naționale de pescuit, o dată diferită de 
începere a sezonului de pescuit pentru 
navele de pescuit cu platformă și paragate 
și navele de pescuit cu undițe tractate care 
arborează pavilionul lor și își desfășoară 
activitatea în Atlanticul de Est, dar mențin 
durata totală a sezonului deschis pentru 
aceste activități de pescuit în conformitate 
cu dispozițiile primului paragraf. 

Justificare 

Amendamentul reflectă modificarea adoptată în cadrul reuniunii ICCAT din 2013, cu 

menținerea flexibilității de care dispun statele membre în zonele în cauză. 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Articolul 1 
Regulamentul (CE) nr. 302/2009 
Articolul 7 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pescuitul de ton roșu cu alte unelte de 
pescuit decât cele menționate la alineatele (1) - 
(5) este autorizat pe parcursul întregului an.  

(6) Pescuitul de ton roșu cu capcane, nave mici 
de pescuit cu paragate (< 24-m) și nave cu 
undițe de mână este autorizat pe parcursul 

întregului an. 

 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 302/2009  

Articolul 24 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 24a 

 Folosirea camerelor stereoscopice în 
timpul operațiunilor de plasare în cuști 

 Folosirea camerelor stereoscopice în 
timpul operațiunilor de plasare în cuști se 
desfășoară în conformitate cu 
următoarele dispoziții: 

 1. Intensitatea eșantionării peștelui viu nu 
coboară sub 20 % din cantitatea peștelui 
plasat în cuști. Atunci când este posibil 
din punct de vedere tehnic, se efectuează 
eșantionarea secvențială a peștelui viu, 
prin măsurarea din cinci în cinci 
exemplare. Un astfel de eșantion ar trebui 
format din exemplare măsurate la o 
distanță între 2 metri și 8 metri față de 
cameră. 

 2. Dimensiunile porții de transfer care 
face legătura între cușca donatoare și 
cușca receptoare se stabilesc la maximum 
10 metri lățime și maximum 10 metri 
înălțime. 

 3. Atunci când lungimea măsurătorilor 
peștelui prezintă o distribuție multimodală 
(două sau mai multe grupuri de 
dimensiuni diferite), este posibilă 
folosirea a mai mult de un algoritm de 
transformare pentru aceeași operațiune 
de plasare în cușcă. Cel/cei mai 
actual/actuali algoritm/algoritmi 
stabilit/stabiliți de Comitetul permanent 
pentru cercetare și statistică (SCRS) al 
ICCAT este folosit/sunt folosiți pentru a 
transforma lungimile la furcă în greutăți 
totale, conform categoriei de greutate a 
peștelui măsurat în timpul operațiunii de 
plasare în cușcă. 

 4. Validarea lungimilor prin măsurare 
stereoscopică este realizată înainte de 
fiecare operațiune de plasare în cușcă 
folosind o scară grafică la o distanță de 2 
și 8 metri. 
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 5. Atunci când sunt comunicate 
rezultatele programului stereoscopic, 
informațiile indică marja de eroare 
inerentă specificațiilor tehnice ale 
sistemului camerei stereoscopice, care nu 
depășește +/- 5%. 

 6. Toate specificațiile tehnice de mai sus, 
printre care intensitatea eșantionării, 
modalitatea eșantionării, distanța față de 
cameră, dimensiunile porții de transfer, 
algoritmii (raportul lungime-greutate), 
sunt revizuite de Comitetul permanent 
pentru cercetare și statistică în reuniunea 
sa din 2014 și, dacă este necesar, sunt 
modificate în temeiul recomandărilor 
Comitetului permanent pentru cercetare 
și statistică adoptate în cadrul reuniunii 
anuale a ICCAT din 2014.” 

 

 

 

 


