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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Η τροπολογία 79 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέραν όσων προβλέπονται στο 
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006 του Συμβουλίου, η χρήση 
τρατών στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα 
απαγορεύεται έως την ισοβαθή των 100 m 
από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου 
κάθε έτους.

1. Πέραν όσων προβλέπονται στο 
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006 του Συμβουλίου, η χρήση 
τρατών στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα 
απαγορεύεται έως την ισοβαθή των 100 m 
από την 1η Ιουλίου έως τις 30 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, εφόσον αυτό 
απαιτείται και δικαιολογείται 
επιστημονικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 
Ωστόσο, οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω 
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διατάξεις ενδέχεται να εξαρτώνται από 
την ισοβαθή διακύμανση αναφορικά με 
την απόσταση από την ακτή, τα ειδικά 
παράκτια χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης λεκάνης και τα 
χαρακτηριστικά των στόλων που 
δραστηριοποιούνται εκεί.

Αιτιολόγηση
Μια απαγόρευση σύμφωνα με την οποία οι τράτες δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εντός 
της ισοβαθούς των 100 μέτρων από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου, θα πρέπει να θεωρείται 
απαράδεκτη εάν δεν λαμβάνει υπόψη την ισοβαθή διακύμανση αναφορικά με την απόσταση από 
τις ακτές της GSA. Άλλοι παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη είναι τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ακτών της οικείας λεκάνης και τα χαρακτηριστικά του στόλου όσον αφορά 
τις άδειες αποστολής και τον τεχνικό εξοπλισμό για τα είδη-στόχους, τα οποία αλιεύουν τα 
σκάφη.

Μετά την τροπολογία 79 παρεμβάλλεται η τροπολογία που ακολουθεί:

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπλέον των όσων προβλέπονται 
στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006 του Συμβουλίου, η επέκταση 
της απαγόρευσης αλιείας με τράτα μπορεί 
να προβλεφθεί όπου και όταν αυτό είναι 
αναγκαίο σύμφωνα με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού.

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


