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79. grozījumu izteikt šādi:

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus tam, kas paredzēts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006 
13. pantā, katru gadu no 1. maija līdz 
31. jūlijam Vidusjūras rietumu daļā līdz 
100 m izobatai ir aizliegts izmantot traļus.

1. Papildus tam, kas paredzēts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006 
13. pantā, katru gadu no 1. jūlija līdz 
30. septembrim Vidusjūras rietumu daļā 
līdz 100 m izobatai ir aizliegts izmantot 
traļus, kad tas ir nepieciešams un kad šis 
aizliegums ir zinātniski pamatots, saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu. 
Tomēr atkarībā no atšķirībām izobatas 
attālumā no krasta, attiecīgā 
ūdensbaseina īpašajām piekrastes 
iezīmēm un to flotu īpatnībām, kuras 
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darbojas šajā baseinā, šiem noteikumiem 
var piemērot atkāpes.

Pamatojums
Aizliegums izmantot traļus līdz 100 m izobatai laikā no 1. maija līdz 31. jūlijam būtu 
jāuzskata par nepieņemamu, ja netiek ņemtas vērā atšķirības izobatu attālumā no attiecīgā 
apakšapgabala krasta. Netiek ņemti vērā arī citi faktori — attiecīgā ūdensbaseina piekrastes 
īpašās iezīmes un tādas flotu iezīmes, kuras attiecas uz kuģu licencēm un tehnisko 
aprīkojumu, kas tiek izmantots uz kuģiem, kuri zvejo mērķsugas.

Pēc grozījuma Nr. 79 iekļauj šādu grozījumu:

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1967/2006 13. pantā paredzētajiem 
noteikumiem aizliegumu izmantot traļus 
var noteikt gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams saskaņā ar labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar minētās regulas 
15. pantu.

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)


