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Ændringsforslag 79 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over, hvad der er fastsat i 
artikel 13 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1967/2006, er anvendelsen af trawl i det 
vestlige Middelhav inden for 100 meters 
dybdekurven forbudt fra den 1. maj til den 
31. juli hvert år.

1. Ud over, hvad der er fastsat i 
artikel 13 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1967/2006, er anvendelsen af trawl i det 
vestlige Middelhav inden for 100 meters 
dybdekurven forbudt fra den 1. juli til den 
30. september hvert år, hvor dette er 
nødvendigt og videnskabeligt begrundet, i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. Der kan 
dog indføres undtagelser alt afhængigt af 
dybdekurvernes variation med hensyn til 
afstanden fra kysten, kysternes særegne 
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træk i det pågældende område og de 
særlige karakteristika ved de flåder, der 
opererer der.

Begrundelse
Et forbud, hvor trawl ikke kan anvendes inden for 100 meters dybdekurven fra 1. maj til 31. 
juli, bør betragtes som uacceptabelt, hvis der ikke tages højde for dybdekurvernes variation 
med hensyn til afstanden fra kysten i GSA-områderne. Andre faktorer, som tilsidesættes, er 
kysternes særegne træk i det pågældende område og de særlige karakteristika ved flåderne 
for så vidt angår shippinglicenser og det tekniske udstyr til de målarter, som fartøjerne 
fanger.

Efter ændringsforslag 79 indsættes følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over, hvad der er fastsat i 
artikel 13 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1967/2006, kan det overvejes at udvide 
forbuddet mod anvendelse af trawl, når og 
hvor det vil være nødvendigt efter bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning, 
gennem delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 i denne 
forordning.

(Vedrører alle sprogudgaver.)


