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Správa 
Raül Romeva i Rueda A7-0102/2014 
Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického 
oceánu a v Stredozemnom mori 
 
Návrh nariadenia (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 4 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) ICCAT prijala na 23. pravidelnej 
schôdzi v novembri 2013 odporúčanie 13-
08, ktoré dopĺňa odporúčanie 12-03, 
s cieľom umožniť zmeny rybolovných 
sezón vo východnej časti Atlantického 
oceána, ktoré nebudú mať vplyv 
na ochranu neresísk tuniaka 
modroplutvého. V tomto odporúčaní 
ICCAT sa uvádza, že zmluvné strany 
a spolupracujúce nezmluvné strany, 
subjekty alebo rybolovné subjekty môžu 
pre lode s návnadou a pre lode s vlečnými 
lovnými šnúrami, ktoré lovia vo východnej 
časti Atlantického oceánu, stanoviť iný 
dátum začiatku rybolovných sezón, 
pričom sa zachová celková dĺžka otvorenej 
sezóny pre tieto druhy rybolovu. 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 
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Článok 1 
Nariadenie (ES) č. 302/2009 
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Bez ohľadu na prvý pododsek môžu 
členské štáty na roky 2014 a 2015 
a za predpokladu, že to nebude mať vplyv 
na ochranu neresísk, určiť vo svojich 
vnútroštátnych ročných rybolovných 
plánoch iný začiatok rybolovných sezón 
pre lode s návnadou a pre lode s vlečnými 
lovnými šnúrami, ktoré sa plavia pod ich 
vlajkou a lovia vo východnej časti 
Atlantického oceána, pričom sa zachová 
celková dĺžka otvorenej sezóny pre tieto 
druhy rybolovu v súlade s ustanoveniami 
prvého pododseku. 

Odôvodnenie 

PN odráža zmenu uskutočnenú na schôdzi ICCAT z roku 2013 a zároveň zachováva flexibilitu 

členských štátov v oblastiach, ktorých sa to týka. 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 
Článok 1 
Nariadenie (ES) č. 302/2009 
Článok 7 – odsek 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Lov tuniaka modroplutvého pomocou iného 
výstroja, ako je výstroj uvedený v odsekoch 1 
až 5, sa povoľuje počas celého roka.  

6. Lov tuniaka modroplutvého pomocou pascí, 
malých plavidiel (< 24 m) s lovnými šnúrami 
a udíc sa povoľuje počas celého roka. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 1 a (nový) 
Nariadenie (ES) č. 302/2009  
Článok 24 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Vkladá sa tento článok: 
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 „Článok 24 a 

 Používanie stereoskopických kamier 
počas umiestňovania do klietok 

 Používanie systémov stereoskopických 
kamier v súvislosti s umiestňovaním 
do klietok sa vykonáva v súlade s týmito 
ustanoveniami: 

 1. Intenzita odberu vzoriek živých rýb nie 
je nižšia ako 20 % všetkých rýb 
umiestnených do klietok. Ak je to 
technicky možné, odoberanie vzoriek 
živých rýb prebieha postupne, a to tak, že 
sa zmeria každý piaty jedinec. Takáto 
vzorka by mala pozostávať z ryby 
odmeranej zo vzdialenosti 2 až 8 metrov 
od kamery. 

 2. Rozmery prechodnej brány spájajúcej 
darcovskú klietku s prijímajúcou klietkou 
by sa mali stanoviť na maximálnu šírku 
10 m a maximálnu výšku 10 m. 

 3. Ak merania dĺžky rýb vykazujú 
multimodálne rozdelenie (dve alebo 
viacero kohort rôznych veľkostí), je 
možné na to isté umiestnenie do klietky 
použiť viac než jeden prevodný 
algoritmus. Najaktuálnejšie algoritmy, 
ktoré vypracoval Stály výbor ICCAT 
pre výskum a štatistiku (SCRS), sa 
používa na premieňanie dĺžky vidlíc 
na celkovú hmotnosť podľa kategórie 
veľkosti ryby meranej počas 
umiestňovania do klietok. 

 4. Pred každým umiestnením do klietky sa 
vykoná overenie stereoskopického 
merania dĺžky rýb s použitím meracej tyče 
vo vzdialenosti 2 až 8 metrov. 

 5. Pri oznamovaní výsledkov 
stereoskopického programu sa 
pri údajoch uvedie medzná odchýlka 
vyplývajúca z technickej špecifikácie 
stereoskopického kamerového systému, 
ktorá nepresiahne +/- 5 percent. 

 6. Všetky uvedené technické špecifikácie 
vrátane intenzity a spôsobu odoberania 
vzoriek, vzdialenosti od kamery, rozmerov 
prechodnej brány, algoritmov (vzťah 
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medzi dĺžkou a šírkou) prehodnotí SCRS 
na svojej schôdzi v roku 2014 a v prípade 
potreby sa tieto špecifikácie na základe 
odporúčania SCRS upravia na výročnej 
schôdzi komisie ICCAT v roku 2014.“ 

 
 

 
 


