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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 3-6 

Návrh stanoviska (PE 349.884) 
Satu Hassi 
k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu 
hlubinných korálových útesů před poškozením vlečnými sítěmi v určitých oblastech 
Atlantského oceánu 

Návrh nařízení (KOM(2004)0058 – C6-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Text navržený Komisí 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozměňovací návrh 3 
BOD ODŮVODNĚNÍ 1a (nový) 

  1a) Podle článku 2 nařízení Rady (ES)  č. 
2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o 
zachování a udržitelném využívání 
rybolovných zdrojů v rámci společné 
rybářské politiky patří k zásadám řádné 
správy věcí veřejných, jimiž by se měla 
společná rybářská politika řídit, také 
rozhodovací proces založený na 
spolehlivých vědeckých stanoviscích a 
široké zapojení zúčastněných osob na všech 
stupních politiky. Z toho vyplývá, že otázky 
řízení rybolovu  v oblastech, pro něž se 
navrhují opatření Společenství pro 
zachování a řízení zdrojů, by měly být 
konzultovány s regionálními poradními 
sbory. 
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Or. pt 

Odůvodnění 

Bylo by vhodné zmínit se o procedurálních pravidlech rámcového nařízení (ES) pro SRP 
č. 2371/2002.  

 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozměňovací návrh 4 
BOD ODŮVODNĚNÍ 4 

4) Podle vědeckých poznatků je regenerace 
těchto biotopů poškozených vlečnými 
lovnými zařízeními vlečenými po dně buď 
nemožná, nebo velmi obtížná a pomalá. Je 
proto třeba zakázat používání vlečných sítí 
vlečených po dně a podobných zařízení v 
oblastech, v nichž jsou tyto biotopy dosud v 
příznivém stavu z hlediska ochrany. 

4) Podle vědeckých poznatků je regenerace 
těchto biotopů poškozených vlečnými 
lovnými zařízeními vlečenými po dně buď 
nemožná, nebo velmi obtížná a pomalá. Je 
proto třeba zakázat používání lovných 
zařízení, která mohou vážně poškodit 
korálové útesy v oblastech, v nichž jsou tyto 
biotopy dosud v příznivém stavu z hlediska 
ochrany. 

Or. pt 

Odůvodnění 

Mělo by být zdůrazněno, že opatření Komise se týkají lovných zařízení, která poškozují 
korálové útesy. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozměňovací návrh 5 
ČLÁNEK 1 

Článek 30, odstavec 4 (nařízení (ES) č. 850/98) 

„4. Plavidla nesmějí používat žádná vlečná 
zařízení vlečená po dně nebo podobné 
vlečené sítě, které jsou při použití v kontaktu 
s mořským dnem v oblastech vymezených 
spojnicemi následujících souřadnic: 

a) oblast nazývaná „Madeira a Kanárské 

„Je zakázáno používat lovná zařízení, která 
by mohla způsobit vážné poškození 
korálových útesů a jejich biotopů, zejména 
veškerá vlečná zařízení vlečená po dně, 
žábrové sítě vlečené po dně nebo podobné 
vlečené sítě, které jsou při použití v kontaktu 
s mořským dnem ve výsostných 
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ostrovy“ 

27° 00’ severní šířky 19°00’ západní délky 

26°00’ severní šířky 15° 00’ západní délky 

29° 00’ severní šířky 13° 00’ západní délky 

36° 00’ severní šířky 13° 00’ západní délky 

36° 00’ severní šířky 19° 00’ západní délky  

(b) oblast nazývaná „Azory“ 

36° 00’ severní šířky 23° 00’ západní délky 

42° 00’ severní šířky 23° 00’ západní délky 

42° 00’ severní šířky 34° 00’ západní délky 

36° 00’ severní šířky 34° 00’ západní 
délky“ 
 

hospodářských zónách Autonomní oblasti 
Azory, Autonomní oblasti Madeira a 
Kanárských ostrovů definovaných v 
nařízení Rady (ES) č. 2027/95 ze dne 
15. června 1995 o zavedení režimu řízení 
intenzity rybolovu týkající se některých 
rybolovných oblastí a zdrojů Společenství1, 
spolu s příslušnou národní jurisdikcí.“ 
______________________________ 
1 Úř. věst. L 199, 24.8.1995, s. 1. 
 

Or. pt 

Odůvodnění 

Zpřesňuje rozsah zákazu. Vymezuje oblasti, v nichž zákaz platí, ve smyslu nařízení (ES) č. 
2027/95, na jehož základě byly tyto biotopy chráněny až dosud, jak je zdůrazněno ve 
vysvětlujícím prohlášení připojeném k návrhu nařízení, o něž se jedná – KOM(2004) 58 - 
2004/0020 (CNS).  

 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozměňovací návrh 6 
ČLÁNEK 1 

Článek 30, odstavec 4a (nový) (nařízení (ES) č. 850/98) 

  V článku 30 nařízení (ES) č. 850/98 se 
vkládá odstavec 4a v následujícím znění: 
„4a. Provádění odstavce 4 musí být 
konzultováno s regionálními poradními 
sbory.“ 

Or. pt 
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Odůvodnění 

Bylo by vhodné uvést odkaz na rámcové nařízení pro novou SRP, nařízení Rady (ES) č. 
2371/2002. 
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