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Ændringsforslag 

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos 

Ændringsforslag 3 
BETRAGTNING 1 A (ny) 

 (1a) Artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 
2371/2002 af 20. december 2002 om 
bevarelse og bæredygtig udnyttelse af 
fiskeressourcerne som led i den fælles 
fiskeripolitik fastsætter, at de principper om 
god forvaltningspraksis, som den fælles 
fiskeripolitik skal følge, omfatter en 
beslutningsproces baseret på sund 
videnskabelig rådgivning samt udstrakt 
inddragelse af de berørte parter i alle 
stadier af politikken. Det betyder, at de 
regionale rådgivende råd skal høres om 
forvaltningen af fiskeriet på de områder, 
hvor der foreslås 
fællesskabsforanstaltninger om bevaring 
og forvaltning af fiskeressourcerne. 

Or. pt 
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Begrundelse 

Det vil ikke være passende at undlade at henvise til de proceduremæssige krav i den fælles 
fiskeripolitiks rammeforordning (EF) nr. 2371/2002.  

 

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos 

Ændringsforslag 4 
BETRAGTNING 4 

(4) Videnskabelige undersøgelser viser, at 
sådanne naturtyper, der beskadiges af 
trawlredskaber, som trækkes hen over 
havbunden, slet ikke gendannes eller kun 
gendannes meget langsomt. Det bør derfor 
forbydes at anvende bundtrawl og lignende 
redskaber i områder, hvor disse naturtyper 
stadig har en tilfredsstillende 
bevaringsstatus. 

(4) Videnskabelige undersøgelser viser, at 
sådanne naturtyper, der beskadiges af 
trawlredskaber, som trækkes hen over 
havbunden, slet ikke gendannes eller kun 
gendannes meget langsomt. Det bør derfor 
forbydes at anvende fiskeredskaber, der kan 
forvolde alvorlige skader på koralrevene i 
områder, hvor disse naturtyper stadig har en 
tilfredsstillende bevaringsstatus. 

Or. pt 

Begrundelse 

Det er vigtigt at gøre det klart, at Kommissionens foranstaltninger vedrører fiskeredskaber, 
som beskadiger koralrevene. 

 

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos 

Ændringsforslag 5 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, stk. 4 (forordning (EF) nr. 850/98) 

I artikel 30 i forordning (EF) nr. 850/98 
indsættes som stk. 4: 

I artikel 30 i forordning (EF) nr. 850/98 
indsættes som stk. 4: 

"4. Det forbydes fartøjer at anvende nogen 
form for bundtrawl eller lignende trukne 
redskaber, der har kontakt med havbunden, i 
det område, der er afgrænset af en linje 
mellem følgende punkter: 

"4. Det forbydes at anvende fiskeredskaber, 
der kan forvolde alvorlige skader på 
koralrev og disses naturtyper, især 
bundtrawl, bundsatte hildingsgarn eller 
lignende trukne redskaber, der har kontakt 
med havbunden i de eksklusive økonomiske 
zoner ved den autonome region Azorerne, 
den autonome region Madeira og De 
Kanariske Øer defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 2027/95 af 15. juni 



 

AM\545904DA.doc 3/4 PE 349.884v01-00/3-6 

 DA 

1995 om indførelse af en 
forvaltningsordning for fiskeriindsatsen, 
for så vidt angår visse fiskerizoner og visse 
fiskeressourcer i Fællesskabet1, i 
overensstemmelse med de respektive landes 
nationale lovgivning. 

 ___________________ 
1 EFT L 199 af 24.8.1995, s. 1. 

a) "Madeira og De Kanariske Øer"  

27° 00’N 19° 00’ V  

26°00’ N 15° 00’ V  

29° 00’N 13° 00’ V  

36° 00’N 13° 00’ V  

36° 00’ N 19° 00’ V  

b) "Azorerne"  

36° 00’ N 23° 00’ V  

42° 00’ N 23° 00’ V  

42° 00’ N 34° 00’ V  

36° 00’ N 34° 00’ V."  

Or. pt 

Begrundelse 

Præciserer forbuddets rækkevidde. Definerer de områder, der er omfattet af forbuddet, som 
de i forordning (EF) nr. 2027/95 fastlagte, der hidtil har ydet de pågældende naturtyper 
beskyttelse, således som det understreges i begrundelse i KOM(2004)0058 – 2004/0020 
(CNS) vedrørende det foreliggende forslag til forordning. 

 

Ændringsforslag af Luis Manuel Capoulas Santos 

Ændringsforslag 6 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, stk. 4a (nyt) (forordning (EF) nr. 850/98) 

 I artikel 30 i forordning (EF) nr. 850/98 
indsættes som stk. 4a: 

 "4a. De regionale rådgivende råd høres om 
gennemførelsen af stk. 4." 
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Or. pt 

Begrundelse 

Det ville ikke være passende at undlade at henvise til rammeforordningen for den nye fælles 
fiskeripolitik (forordning (EF) nr. 2371/2002). 
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