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Projeto de resolução legislativa

A alteração 79 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Além do disposto no artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, a utilização de redes de arrasto 
no mar Mediterrâneo Ocidental é proibida 
na isóbata de 100 metros de 1 de maio a 31 
de julho de cada ano.

1. Além do disposto no artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, a utilização de redes de arrasto 
no mar Mediterrâneo Ocidental é proibida 
na isóbata de 100 metros de 1 de julho a 30 
de setembro de cada ano, sempre que 
necessário e justificado pela ciência, em 
conformidade com o artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. 
Todavia, podem ser concedidas 
derrogações à aplicação destas 
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disposições, em função da variação da 
isóbata em relação à distância da costa, 
das especificidades das zonas costeiras na 
bacia em causa e das características das 
frotas que operam nessas zonas.

Justificação

Não se pode aceitar a proibição de utilizar redes de arrasto na isóbata de 100 metros de 1/5 
a 31/7, sem ter em conta a variação da isóbata em relação à distância da costa das várias 
SZG. Não são tidas em conta as diferentes especificidades das zonas costeiras da bacia em 
causa, as características das frotas, em termos de navegação e de equipamento técnico em 
relação às espécies-alvo que capturam.

Inserir a seguinte alteração após a alteração 79:

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além do disposto no artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, pode ser considerada a 
extensão da proibição da rede de arrasto, 
se e quando necessário, em conformidade 
com os melhores pareceres científicos 
disponíveis, por meio de atos delegados, 
nos termos do artigo 15.º do referido 
regulamento.

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)


