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PREDLOGI SPREMEMB 001-004  
vlagatelj: Odbor za ribištvo 
 
Poročilo 
Raül Romeva i Rueda A7-0102/2014 
Načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem 
morju 
 
Predlog uredbe (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) ICCAT je na svojem 23. rednem 
zasedanju novembra 2013 sprejela 
Priporočilo 13-08, ki dopolnjuje 
Priporočilo 12-03, da bi omogočila 
spremembe ribolovnih sezon v vzhodnem 
Atlantiku, ki ne vplivajo na zaščito drstišč 
modroplavutega tuna. V tem priporočilu 
ICCAT je navedeno, da lahko 
pogodbenice in sodelujoče 
nepogodbenice, ribolovni ali drugi 
subjekti za svoja plovila za prevoz vabe in 
plovila, ki lovijo s panulo, ko lovijo v 
vzhodnem Atlantiku, določijo drugačen 
začetni datum ribolovnih sezon, a 
ohranijo skupno trajanje odprte sezone za 
ta ribolov. 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 
Člen 1 
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Uredba (ES) št. 302/2009 
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ne glede na prejšnji pododstavek in ker to 
ne vpliva na zaščito drstišč, lahko države 
članice za leti 2014 in 2015 v svojih letnih 
nacionalnih ribolovnih načrtih določijo 
drugačen začetni datum za plovila za 
prevoz vabe in plovila, ki lovijo s panulo, 
ki pod njihovo zastavo plujejo in lovijo v 
vzhodnem Atlantiku, pri čemer ohranijo 
skupno trajanje odprte sezone za ta 
ribolov v skladu z določbami prvega 
pododstavka. 

Obrazložitev 

Odraža spremembe s srečanja ICCAT leta 2013, medtem ko se ohrani fleksibilnost za države 

članice na teh območjih. 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 
Člen 1 
Uredba (ES) št. 302/2009 
Člen 7 – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Ribolov modroplavutega tuna z ostalimi 
orodji, ki niso navedena v odstavkih 1 do 5, se 
dovoli vse leto.“  

6. Ribolov modroplavutega tuna z uporabo 
pasti, površinskih parangalov (< 24-m) in 
ročne ribiške vrvice se dovoli vse leto. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 302/2009  
Člen 24 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 24a 

 Uporaba stereoskopskih kamer pri 
postopkih reje v mrežasti kletki 

 Sistemi stereoskopskih kamer se pri 
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postopkih reje v mrežasti kletki 
uporabljajo v skladu z naslednjimi pravili: 

 1. Intenzivnost vzorčenja živih rib ni 
manjša od 20 % vseh rib v kletkah. Kadar 
je to tehnično izvedljivo, je vzorčenje živih 
rib zaporedno, tako da se izmeri vsak peti 
primerek. Takšen vzorec sestavljajo ribe, 
izmerjene na oddaljenosti med 2 in 8 
metrov od kamere. 

 2. Zapornica za prenos, ki povezuje 
oddajno in sprejemno kletko, meri največ 
10 metrov v širino in 10 metrov v višino. 

 3. Kadar meritve dolžine rib pokažejo 
večmodalno porazdelitev (dve ali več 
skupin različnih velikosti), se omogoči 
uporaba več kot enega pretvorbenega 
algoritma za isti postopek reje v mrežasti 
kletki. Najnovejši algoritem ali algoritmi, 
ki jih je določil Stalni odbor za raziskave 
in statistiko, se uporabljajo za pretvorbo 
dolžine ribe do razcepa repne plavuti v 
skupno težo glede na kategorijo velikosti 
rib, izmerjenih med postopkom reje v 
mrežasti kletki. 
 

 4. Preverjanje stereoskopskih meritev 
dolžine se izvede pred vsakim postopkom 
reje v mrežasti kletki na podlagi merilne 
lestvice na razdalji 2 in 8 metrov. 

 5. Pri sporočanju rezultatov 
stereoskopskega programa se v 
informacijah navede dovoljeno odstopanje 
zaradi tehničnih specifikacij sistema 
stereoskopske kamere, ki ne presega +/–5 
odstotkov. 
 

 6. Vse navedene tehnične specifikacije, 
vključno z intenzivnostjo in načinom 
vzorčenja, razdaljo od kamere, merami 
zapornic za prenos, algoritmi (razmerje 
med dolžino in težo), naj bi na zasedanju 
leta 2014 pregledal Stalni odbor za 
raziskave in statistiko, na podlagi 
njegovih priporočil pa bi jih ICCAT po 
potrebi spremenila na svojem zasedanju 
leta 2014. 

 
 



 

 
 PE533.780/ 4 

 SL 

 
 


