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Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři 
COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD) 

Návrh nařízení 
– 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU* 

k návrhu Komise 

--------------------------------------------------------- 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. …/2014 

ze dne …, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace 

tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři  

                                                 
* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; 
vypuštění textu je označeno symbolem ▌. 
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EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

v souladu s řádným legislativním postupem2, 

                                                 
1 Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 157.  
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne ...  (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Rady v prvním čtení ze dne .... 



 

AM\1026794CS.doc 3/9 PE533.780v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Unie je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku1 (dále jen 

„úmluva“). 

(2) Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“), zřízená na 

základě uvedené úmluvy, přijala na svém 16. zvláštním zasedání v roce 2008 

doporučení 08-05 za účelem stanovení nového plánu obnovy populace tuňáka obecného 

ve východním Atlantiku a Středozemním moři, který nahrazuje předchozí plán obnovy 

přijatý v roce 2006. K provedení těchto mezinárodních opatření na zachování zdrojů na 

úrovni Unie bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 302/20092. 

(3) Na svém 17. zvláštním zasedání v roce 2010 přijala ICCAT doporučení 10-04 o změně 

víceletého plánu obnovy populace tuňáka obecného. Nařízení (ES) č. 302/2009 pak bylo 

změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 500/20123 za účelem 

provedení revidovaného mezinárodního opatření na zachování zdrojů na úrovni Unie. 

                                                 
1 Rozhodnutí Rady 86/238/EHS ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k 

mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k 
závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, 
podepsaného v Paříži dne 10. července 1984 (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33). 

2 Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace 
tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) 
č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1). 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 500/2012 ze dne 13. června 2012, kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve 
východním Atlantiku a Středozemním moři (Úř. věst. L 157, 16.6.2012, s. 1). 



 

AM\1026794CS.doc 4/9 PE533.780v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

(4) Na svém 18. zvláštním zasedání v roce 2012 přijala ICCAT doporučení 12-03 o další 

změně víceletého plánu obnovy populace tuňáka obecného. V zájmu lepšího 

přizpůsobení rybolovných období činnosti loďstva zavádí doporučení 12-03 změnu v 

obdobích rybolovu, která jsou nyní definována jako období povoleného rybolovu, na 

rozdíl od období zákazu rybolovu uváděných v předchozích doporučeních ICCAT. 

Kromě toho byla změněna data, kdy je povolen rybolov pomocí košelkových nevodů, 

návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami. A konečně ve snaze zabránit nejistotě 

ohledně zařízení, na něž se nevztahují žádná zvláštní pravidla pro rybolovná období, 

bylo nutno zapracovat ustanovení výslovně umožňující všem ostatním zařízením 

rybolov po celý rok, s výjimkou všech druhů unášených tenatových sítí. Doby a data 

rybolovných období v Atlantském oceánů může ICCAT přezkoumat v roce 2015 v 

návaznosti na poradenství Stálého výboru ICCAT pro výzkum a statistiku (SCRS). 

(5) Na svém 23. řádném zasedání v listopadu 2013 přijala ICCAT doporučení 13-08 

doplňující doporučení 12-03 s cílem upravit rybolovná období pro návnadové čluny a 

čluny lovící na vlečnou šňůru ve východním Atlantiku tak, aby neměla dopad na 

ochranu těchto oblastí ve Středozemním moři, kde dochází ke tření tuňáka obecného. 

V tomto doporučení ICCAT se uvádí, že smluvní strany a spolupracující nesmluvní 

strany, subjekty nebo rybářské subjekty  mohou pro návnadové čluny a čluny lovící 

na vlečnou šňůru operující ve východním Atlantiku stanovit jiné datum začátku 

rybolovných období při současném dodržení celkové délky období s povolením tohoto 

rybolovu. V uvedeném doporučení ICCAT se rovněž stanoví pravidla pro používání 

stereoskopických kamer v souvislosti s umísťováním do klecí. Záměrem je, aby 

veškeré technické specifikace včetně intenzity odběru vzorků, způsobu odběru vzorků, 

vzdálenosti od kamery, rozměrů průchodu, algoritmů (poměr délka-váha) přezkoumal 

SCRS na zasedání v roce 2014, a případně aby tyto specifikace ICCAT upravila na 

zasedání v roce 2014 na základě doporučení SCRS.  
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(6)  Aby se do práva Unie provedlo doporučení ICCAT 12-03 s cílem zajistit účinnou 

ochranu zachování populace tuňáka obecného, poskytnout právní jistotu ohledně 

příslušných rybolovných období, a konečně rovněž umožnit členským státům vhodně 

rozvrhnout své rybolovné plány, rozpisy kapacity a inspekční plány a plnit další 

oznamovací povinnosti, a aby se do práva Unie provedlo doporučení ICCAT 13-08, 

pokud jde o používání systémů stereoskopických kamer v souvislosti s umísťováním 

do klecí a případné stanovení různých dat začátku rybolovných období pro návnadové 

čluny a čluny lovící na vlečnou šňůru ve východním Atlantiku, je třeba v nařízení (ES) 

č. 302/2009 co nejdříve změnit příslušná ustanovení,  

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

 

Nařízení (ES) č. 302/2009 se mění takto: 

1) Článek 7 se nahrazuje tímto: 

„Článek 7 

Rybolovná období 

1. Lov tuňáka obecného velkými plavidly provádějícími pelagický odlov na dlouhou 

lovnou šňůru, jejichž délka přesahuje 24 m, ve východním Atlantiku a ve 

Středozemním moři se povoluje od 1. ledna do 31. května, s výjimkou oblasti 

západně od 10 ° z. d. a severně  

od 42 ° s. š., kde je uvedený rybolov povolen v období od 1. srpna do 31. ledna. 

2. Lov tuňáka obecného košelkovými nevody ve východním Atlantiku a ve 

Středozemním moři se povoluje od 26. května do 24. června. 

3. Lov tuňáka obecného návnadovými čluny a čluny lovícími na vlečnou šňůru ve 

východním Atlantiku a Středozemním moři se povoluje od 1. července do 31. 

října. 
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Aniž je dotčen první pododstavec, pokud se týká let 2014 a 2015, a jelikož není 

ohrožena ochrana oblastí, kde dochází k tření, mohou členské státy pro 

návnadové čluny a čluny lovícími na vlečnou šňůru plující pod jejich vlajkou a 

provozující činnost ve východním Atlantiku stanovit ve svých vnitrostátních 

ročních plánech rybolovu jiné datum začátku rybolovného období pod 

podmínkou, že celková délka období s povolením tohoto rybolovu bude i nadále 

v souladu s ustanoveními předchozího pododstavce. 

Unijní plán rybolovu, který má být předložen ICCAT do 15. února každého 

roku, konkrétně stanoví, zda se pozmění datum začátku těchto rybolovů a 

souřadnice dotčených oblastí. 

4. Lov tuňáka obecného prostřednictvím trawlerů pro pelagický rybolov ve 

východním Atlantiku se povoluje od 16. června do 14. října. 

5. Rekreační a sportovní lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a 

Středozemním moři se povoluje v období od 16. června do 14. října. 

6. Rybolov tuňáka obecného pomocí jiných zařízení, než která jsou uvedena 

v odstavcích 1 až 5, s výjimkou všech druhů unášených tenatových sítí, je 

povolen během celého roku.  Bez ohledu na to je zakázán lov tuňáka obecného 

jakýmkoliv typem vlečných sítí.“ 

2) Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 24a 

Používání stereoskopických kamer při umísťování do klecí 

Používání stereoskopických kamerových systémů v souvislosti s umísťováním do klecí 

je v souladu s těmito podmínkami: 

a) Intenzita odběru vzorků živých ryb není nižší než 20 % z množství ryb 

umístěných do klecí; je-li to technicky možné, probíhá odběr vzorků postupně, a 

to tak, že je změřen každý pátý exemplář; takový vzorek  tvoří ryby měřené na 

vzdálenost od 2 do 8 m od kamery; 
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b) Stanovené rozměry průchodu spojujícího zdrojovou klec s klecí cílovou činí 

maximálně 10 m na šířku a maximálně 10 m na výšku. 

c) V případě, že měření délky ryb vykazuje multimodální rozdělení (dvě nebo více 

kohort různých velikostí), je možné na stejné umístění do klece použít více než 

jeden převodní algoritmus; na převod vzdálenosti od konce rypce po konec 

nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve (délky vidlice) na celkovou 

váhu se použijí nejaktuálnější algoritmy stanovené Stálým výborem ICCAT pro 

výzkum a statistiku, a to podle velikostní kategorie ryb měřených při umísťování 

do klece; 

d) Před každým umístěním do klece se provede ověření stereoskopického měření 

délky ryb s použitím měřící tyče na vzdálenost od 2 do 8 m. 

e) Při sdělování výsledků stereoskopického programu se u údajů uvede mezní 

odchylka vyplývající z podstaty technické specifikace stereoskopického 

kamerového systému, která nesmí být větší než +/- 5 %.“ 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie.  

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V ... dne  

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

 

 

Or. en 
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