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Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement 79 komt als volgt te luiden:

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Boven op de bepalingen van artikel 
13 van Verordening (EG) nr. 1967/2006 
van de Raad geldt dat het gebruik van 
trawls in het westelijke deel van de 
Middellandse Zee elk jaar van 1 mei tot en 
met 31 juli verboden is binnen het gebied 
bepaald door de dieptelijn van 100 m.

1. Bovenop de bepalingen van artikel 
13 van Verordening (EG) nr. 1967/2006 
van de Raad geldt dat het gebruik van 
trawls in het westelijke deel van de 
Middellandse Zee elk jaar van 1 juli tot en 
met 30 september verboden is binnen het 
gebied bepaald door de dieptelijn van 
100 m, indien nodig en wetenschappelijk 
verantwoord, overeenkomstig artikel 18 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Van 
de toepassing van deze bepaling kan 
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echter worden afgeweken op basis van 
schommelingen van de dieptelijnen wat de 
afstand ervan tot de kust betreft, van de 
specifieke omstandigheden van de kust 
van het bekken in kwestie en van de 
kenmerken van de vloten die er actief zijn.

Motivering
Een verbod op het gebruik van trawls binnen het gebied bepaald door de dieptelijn van 100 m 
van 1 mei tot en met 31 juli, is onaanvaardbaar, als geen rekening wordt gehouden met de 
schommelingen van de dieptelijnen wat de afstand ervan tot de kust in de deelgebieden 
betreft. Evenmin wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de kust van 
het bekken in kwestie en met de kenmerken van de vloten, wat vaarvergunning en technische 
uitrusting voor de doelsoorten van vaartuigen betreft.

Onderstaand amendement wordt ingevoegd na amendement 79: 

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bovenop de bepalingen van artikel 
13 van Verordening (EG) nr. 1967/2006 
van de Raad kan een verlenging van het 
verbod op trawlvisserij worden 
overwogen, wanneer en waar dit volgens 
het beste beschikbare wetenschappelijke 
advies nodig is, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 15 van genoemde verordening.

(Betreft alle taalversies.)


