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Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 349.884) 
Satu Hassi 
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
850/98 για την προστασία των κοραλλιογενών υφάλων βαθέων υδάτων από τις επιπτώσεις 
της αλιείας µε τράτες σε ορισµένες περιοχές του Ατλαντικού Ωκεανού 

Πρόταση κανονισµού (COM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα) 

  (1α) Στο άρθρο 2 του Κανονισµού του 
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 της 20ης 
∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε τη διατήρηση 
και τη βιώσιµη εκµετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, αναφέρεται ότι στις 
αρχές ορθής διαχείρισης οι οποίες διέπουν 
την κοινή αλιευτική πολιτική 
περιλαµβάνεται µια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που θα στηρίζεται σε έγκυρες 
επιστηµονικές συµβουλές, καθώς και η 
ευρεία συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε 
όλα τα στάδια της πολιτικής. Αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει να ζητείται η γνώµη 
των περιφερειακών γνωµοδοτικών 
συµβουλίων σχετικά µε τη διαχείριση της 
αλιείας στους τοµείς για τους οποίους 
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υποβάλλονται προτάσεις κοινοτικών 
µέτρων διατήρησης και διαχείρισης. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

∆εν θα ήταν σωστό να µην υπάρχει καµία αναφορά στις διαδικαστικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην κανονισµό πλαίσιο για την κοινή αλιευτική πολιτική ((ΕΚ) 2371/2002). 

 

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos 

Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη 4 

(4) Σύµφωνα µε επιστηµονικά στοιχεία, η 
αποκατάσταση των ζηµιών των εν λόγω 
ενδιαιτηµάτων που προκαλείται από 
εργαλεία τράτας που σύρονται στο βυθό 
είναι είτε αδύνατη, ή πολύ δύσκολη και 
βραδεία. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να 
απαγορευθεί η χρήση των εργαλείων τράτας 
βυθού και παρόµοιων εργαλείων σε 
περιοχές στις οποίες τα ενδιαιτήµατα αυτά 
παρουσιάζουν ακόµη ευνοϊκή κατάσταση 
διατήρησης. 

(4) Σύµφωνα µε επιστηµονικά στοιχεία, η 
αποκατάσταση των ζηµιών των εν λόγω 
ενδιαιτηµάτων που προκαλείται από 
εργαλεία τράτας που σύρονται στο βυθό 
είναι είτε αδύνατη, ή πολύ δύσκολη και 
βραδεία. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να 
απαγορευθεί η χρήση των αλιευτικών 
εργαλείων που θα µπορούσαν να βλάψουν 
τους κοραλλιογενείς υφάλους σε περιοχές 
στις οποίες τα ενδιαιτήµατα αυτά 
παρουσιάζουν ακόµη ευνοϊκή κατάσταση 
διατήρησης. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι τα µέτρα της Επιτροπής αφορούν τα αλιευτικά εργαλεία που είναι 
βλαπτικά για τους κοραλλιογενείς υφάλους. 

 

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos 

Τροπολογία 5 
ΑΡΘΡΟ 1 

Άρθρο 30, παράγραφος 4 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98) 

4. Απαγορεύεται στα σκάφη να 
χρησιµοποιούν οποιαδήποτε τράτα βυθού ή 
παρόµοια συρόµενα δίχτυα τα οποία 

4. Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται 
αλιευτικά εργαλεία που θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν πραγµατικές βλάβες στους 
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έρχονται σε επαφή µε το βυθό της θάλασσας 
σε περιοχές που οριοθετούνται από µία 
γραµµή που ενώνει τις ακόλουθες 
συντεταγµένες: 

κοραλλιογενείς υφάλους και στα 
ενδιαιτήµατά τους και συγκεκριµένα οι 
τράτες βυθού, απλάδια βυθού ή παρόµοια 
συρόµενα δίχτυα τα οποία έρχονται σε 
επαφή µε το βυθό της θάλασσας, στις 
αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες της 
Αυτόνοµης Περιφέρειας των Αζορών, της 
Αυτόνοµης Περιφέρειας της Μαδέρας και 
σε εκείνη των Καναρίων Νήσων, οι οποίες 
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) του 
Συµβουλίου αριθ. 2027/95, της 15ης 
Ιουνίου 1995, για τη θέσπιση καθεστώτος 
διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας 
που αφορά ορισµένες αλιευτικές ζώνες και 
πόρους της Κοινότητας1, σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες εθνικές νοµοθεσίες. 

 1 ΕΕ L 199, της 24.8.1995, σελ. 1. 

α) περιοχή µε την ονοµασία «Μαδέρα και 
Κανάριοι Νήσοι» 

 

Γεωγραφικό πλάτος 27° 00’Β 
Γεωγραφικό µήκος 19° 00’ ∆ 

 

Γεωγραφικό πλάτος 26°00’ Β  
Γεωγραφικό µήκος 15° 00’ ∆ 

 

Γεωγραφικό πλάτος 29° 00’Β  
Γεωγραφικό µήκος 13° 00’ ∆ 

 

Γεωγραφικό πλάτος 36° 00’Β  
Γεωγραφικό µήκος 13° 00’ ∆ 

 

Γεωγραφικό πλάτος 36° 00’ Β 
Γεωγραφικό µήκος 19° 00’ ∆  

 

β) περιοχή µε την ονοµασία «Αζόρες»  

Γεωγραφικό πλάτος 36° 00’ Β 
Γεωγραφικό µήκος 23° 00’ ∆ 

 

Γεωγραφικό πλάτος 42° 00’ Β 
Γεωγραφικό µήκος 23° 00’ ∆ 

 

Γεωγραφικό πλάτος 42° 00’ Β 
Γεωγραφικό µήκος 34° 00’ ∆ 

 

Γεωγραφικό πλάτος 36° 00’ Β 
Γεωγραφικό µήκος 34° 00’ ∆ » 
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Αιτιολόγηση 

Αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης. Προσδιορίζει τις ζώνες στις οποίες ισχύει 
η απαγόρευση στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2027/95, στον οποίο βασίζεται µέχρι 
τώρα η προστασία των ενδιαιτηµάτων αυτών, όπως υπογραµµίζεται στην αιτιολογική έκθεση 
του COM(2004) 58 - 2004/0020(CNS), σχετικά µε την πρόταση την οποία αφορά η 
γνωµοδότηση. 

 

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos 

Τροπολογία 6 
ΑΡΘΡΟ 1 

Άρθρο 30, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98) 

  Στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
850/98 προστίθεται νέα παράγραφος 4α: 

 "4α. Όσον αφορά την εκτέλεση των όσων 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώµη των 
περιφερειακών γνωµοδοτικών συµβουλίων. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

∆εν θα ήταν σωστό να µη γίνεται καµία αναφορά στον κανονισµό πλαίσιο της νέας κοινής 
αλιευτικής πολιτικής ((ΕΚ) 2371/2002). 
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