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Predlog spremembe 79 se glasi:

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg določb iz člena 13 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1967/2006 velja, da je 
uporaba vlečnih mrež v zahodnem 
Sredozemskem morju vsako leto od 
1. maja do 31. julija prepovedana do 
izobate 100 m.

1. Poleg določb iz člena 13 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1967/2006 velja, da je 
uporaba vlečnih mrež v zahodnem 
Sredozemskem morju prepovedana vsako 
leto od 1. julija do 30. septembra do 
izobate 100 m, kadar je to potrebno in 
upravičeno na podlagi znanstvenega 
mnenja v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013. Odstopanja od teh določb 
pa so mogoča in odvisna od sprememb v 
izobatah glede na razdaljo od obale, od 
posebnih obalnih značilnosti v zadevnem 
vodnem območju in od značilnosti flot, ki 
tam delujejo.
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Obrazložitev

Prepoved uporabe vlečnih mrež do izobate 100 m, ki traja od 1. maja do 31. julija, je 
nesprejemljiva, če se ne upoštevajo spremembe izobat v smislu razdalje od obale. Drugi 
dejavniki, ki se ne upoštevajo, so posebnosti obale v zadevnem vodnem območju in značilnosti 
flot v zvezi z dovoljenji za pomorski promet in tehnično opremo za ciljne vrste, ki jih lovijo.

Za predlogom spremembe 79 se vstavi naslednji predlog spremembe:

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg tega, kar je določeno v 
členu 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006, 
se lahko podaljšanje prepovedi ribolova z 
vlečno mrežo predvidi, kadar in kjer je to 
potrebno v skladu z najboljšim 
razpoložljivim znanstvenim mnenjem, z 
delegiranimi akti v skladu s členom 15 te 
uredbe.

(Zadeva vse jezikovne različice.)


