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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 79 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver vad som föreskrivs i artikel 
13 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006, 
ska det vara förbjudet att använda trål i 
västra Medelhavet på ett vattendjup av 
mindre än 100 meter från och med den 1 
maj till och med den 31 juli varje år.

1. Utöver vad som föreskrivs i artikel 
13 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006, 
ska det vara förbjudet att använda trål i 
västra Medelhavet på ett vattendjup av 
mindre än 100 meter från och med den 
1 juli till och med den 30 september varje 
år, vid behov och när så är motiverat med 
hänvisning till vetenskapliga utlåtanden, i 
enlighet med artikel 18 i förordning (EU) 
nr 1380/2013. Undantag från dessa 
bestämmelser får dock göras beroende på 
vattendjupets utveckling när det gäller 
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avståndet från kusten, kustens särdrag i 
det berörda fiskeområdet och vilket slags 
fiskeflottor som är verksamma där.

Motivering
Ett förbud mot användning av trål på ett vattendjup av mindre än 100 meter från 1 maj till 31 
juli kan inte godtas om inte hänsyn tas till vattendjupets utveckling när det gäller avståndet 
från kusten i olika geografiska delområden. Hänsyn tas inte heller till kusternas särdrag i det 
berörda området eller till flottornas egenskaper vad gäller fiskelicens och teknisk utrustning 
för de målarter som fiskas.

Följande ändringsförslag ska införas efter ändringsförslag 79:

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utöver vad som föreskrivs i 
artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 
1967/2006 kan det blir aktuellt med en 
förlängning av trålförbudet när och där 
en sådan förlängning är nödvändig med 
hänvisning till bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden, via delegerade 
akter i enlighet med artikel 15 i den 
förordningen.

(Berör samtliga språkversioner.)


