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Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 79 má znít:

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 13 
nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 je použití 
vlečných sítí v západním Středozemním 
moři zakázáno do izobáty 100 m každý rok 
od 1. května do 31. července.

1. V souladu s článkem 18 nařízení  
(EU) č.1380/2013 je kromě ustanovení 
článku 13 nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 
použití vlečných sítí v západním 
Středozemním moři zakázáno do izobáty 
100 m každý rok od 1. července do 30. 
září, pokud je to nutné a vědecky 
odůvodněné. Může však dojít k odchylkám 
od těchto ustanovení v závislosti na změně 
izobáty, pokud jde o vzdálenost od pobřeží, 
na specifických rysech pobřeží v dotčené 
mořské oblasti a na charakteristikách 
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loďstev působících v oblasti.

Odůvodnění

Pokud nebude zohledněna změna izobáty s ohledem na vzdálenost od pobřeží zeměpisné 
podoblasti, pak by měl být zákaz použití vlečných sítí do izobáty 100 m od 1. května do 
31. července považován za nepřijatelný. K dalším faktorům, které se neberou v úvahu, patří 
specifické vlastnosti pobřeží v dotčené mořské oblasti a charakteristiky loďstva, pokud jde o 
lodní licence a technické vybavení pro cílové druhy, které plavidla loví.

Za pozměňovací návrh 79 se vkládá níže uvedený pozměňovací návrh:

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě ustanovení článku 13 
nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 lze 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 
uvedeného nařízení zavést rozšíření 
zákazu použití vlečných sítí v případech, 
kdy je to podle nejlepšího dostupného 
vědeckého poradenství nutné.

(Týká se všech jazykových znění.)


