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Проект на законодателна резолюция

Изменение 79 да се чете, както следва:

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към предвиденото 
в член 13 от Регламент (ЕО) 
№ 1967/2006 на Съвета използването на 
тралове в западната част на Средиземно 
море се забранява от 1 май до 31 юли 
всяка година в рамките на 100-
метровата изобата.

1. В допълнение към предвиденото 
в член 13 от Регламент (ЕО) 
№ 1967/2006 на Съвета използването на 
тралове в западната част на Средиземно 
море се забранява от 1 юли до 30 
септември всяка година в рамките на 
100-метровата изобата, ако това се 
окаже необходимо и е обосновано от 
науката, в съответствие с член 18 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. Допускат 
се обаче дерогации от тези разпоредби 
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в зависимост от разположението на 
изобатата по отношение на 
разстоянието от брега, от 
специфичните крайбрежни 
характеристики в съответния 
басейн, както и от 
характеристиките на флотовете, 
които извършват дейност в него.

Обосновка
Не е приемливо да се забранява използването на тралове в рамките на 100-метровата 
изобата от 1 май до 31 юли, ако не се взема под внимание разположението на 
изобатата по отношение на разстоянието от бреговете в географските подзони. 
Други фактори, които не се вземат предвид, са специфичните характеристики на 
крайбрежието в съответния басейн и характеристиките на флота по отношение на 
корабните лицензи и техническото оборудване за целевите видове, които се улавят 
от плавателните съдове.

Вмъква се следното изменение след изменение 79:

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В допълнение към 
предвиденото в член 13 от Регламент 
(ЕО) № 1967/2006 на Съвета може да 
се предвиди разширяване на забраната 
на тралове, когато и където това е 
необходимо, в съответствие с най-
добрите налични научни становища 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 15 от този 
регламент.

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


