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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 30.11.2009 

K(2009)9429 v konečném znění 

ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 30.11.2009 

kterým se schvaluje plán řízení stavu úhořů předložený Komisi Českou republikou 

v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu 

populace úhoře říčního 

(Pouze české znění je závazné)  
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ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 30.11.2009 

kterým se schvaluje plán řízení stavu úhořů předložený Komisi Českou republikou 

v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu 

populace úhoře říčního  

(Pouze české znění je závazné)  

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví 

opatření pro obnovu populace úhoře říčního
1
, a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení, 

po konzultaci s Mezinárodní radou pro průzkum moří, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 22. prosince 2008 předložila Česká republika Komisi v souladu s čl. 4 odst. 1 

nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 plán řízení stavu úhořů týkající se povodí Labe 

a Odry.  

(2) Komise na základě čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1100/2007 obdržela výsledky 

technického a vědeckého vyhodnocení tohoto plánu, provedeného příslušným 

vědeckým orgánem, Mezinárodní radou pro průzkum moří. Hodnocení uvádí, že 

navržený plán řízení stavu úhořů splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1100/2007. 

(3) Plán předložený Českou republikou je proto třeba schválit. 

(4) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro 

rybolov a akvakulturu, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Plán řízení stavů úhořů předložený Českou republikou dne 22. prosince 2008, jehož znění je 

uvedeno v příloze, se schvaluje. 

                                                 
1
 Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 17. 
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Článek 2 

Toto rozhodnutí je určeno České republice. 

V Bruselu dne 30.11.2009. 

 Za Komisi 

 Joe BORG 

 člen Komise 
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PŘÍLOHA 

Plán řízení stavu úhořů předložený Českou republikou 


