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Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul 79 se citește după cum urmează:

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În plus față de dispozițiile de la 
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
1967/2006 al Consiliului, se interzice 
utilizarea traulelor în vestul Mării 
Mediterane în cadrul izobatei de 100 m de 
la 1 mai la 31 iulie în fiecare an.

1. În plus față de dispozițiile de la 
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
1967/2006 al Consiliului, se interzice 
utilizarea traulelor în vestul Mării 
Mediterane în cadrul izobatei de 100 m de 
la 1 iulie la 30 septembrie în fiecare an, 
acolo unde acest lucru este necesar și 
justificat din punct de vedere științific, în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Cu 
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toate acestea, este posibil să se prevadă 
excepții de la aplicarea dispozițiilor 
respective, în funcție de evoluția 
izobatelor în ceea ce privește distanța față 
de coastă, de particularitățile coastelor 
din bazinul respectiv și de caracteristicile 
flotelor care operează în zona respectivă.

Justificare

Nu este acceptabil să se interzică utilizarea traulelor în interiorul izobatei de 100 m de la 1 
mai până la 31 iulie, fără a ține seama de evoluția izobatelor în ceea ce privește distanța față 
de coastă în diferitele subzone geografice; nu se ține seama de diferitele caracteristici 
specifice ale coastelor din bazinul în cauză, de caracteristicile flotelor, în ceea ce privește, de 
asemenea, autorizația de navigare și echipamentele tehnice legate de speciile vizate pe care 
le capturează.

Se inserează amendamentul următor după amendamentul 79:

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendament

1a. În plus față de dispozițiile de la 
articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
1967/2006 al Consiliului, se poate lua în 
considerare extinderea interzicerii 
pescuitului prin traulare, atunci când și în 
cazul în care este necesar, în conformitate 
cu cele mai bune avize științifice 
disponibile, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu articolul 15 
din regulamentul respectiv.

(Privește toate versiunile lingvistice.)


