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Véleménytervezet (PE 349.884) 
Satu Hassi  
Az Atlanti-óceán egyes övezeteiben a vonóhálóval végzett halászásnak a mélytengeri 
korallzátonyokra gyakorolt következményeiről szóló 850/98/EK rendeletet módosító tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat 

Rendeleti javaslat (COM(2004)0058 – C6-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

A Parlament módosításai 

 A módosítást előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos 

Módosítás: 3 
1a FRANCIABEKEZDÉS (ÚJ) 

  (1a) A közös halászati politika keretén belül 
a halászati erőforrások megőrzésére és 
fenntartható kiaknázására vonatkozó 2002. 
december 20-i 2371/2002/EK tanácsi 
rendelet 2. cikke lefekteti, hogy a közös 
halászati politikán belüli jó kormányzás 
elvei között szerepelnie kell egy komoly 
tudományos véleményeken, valamint ezen 
politika bármely aspektusában érdekeltek 
széleskörű részvételén alapuló 
döntéshozatali eljárásnak. Mindez azt 
jelenti, hogy a Regionális Tanácsadó 
Testületekkel tanácskozni kell minden 
olyan területen történő halgazdálkozást 
érintő kérdésről, amelyeken a megőrzésre 
és gazdálkodásra vonatkozó közösségi 
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intézkedéseket javasolnak.  

Or. pt 

Indokolás 

Nem lenne helyénvaló, ha eltekintenénk a közös halászati politikára vonatkozó keretrendelet 
által előírt eljárásokra (2371/2002/EK) való hivatkozástól.  

 

A módosítást előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos 

Módosítás: 4 
negyedik FRANCIABEKEZDÉS 

(4) A tudományos adatok azt mutatják, hogy 
a tengerfenéken vontatott vonóhálós 
berendezések által okozott károkat  
lehetetlen vagy igen nehéz helyrehozni, és 
mindez sok időt vesz igénybe. Meg kell 
tehát tiltani a fenékvonóháló és ehhez 
hasonló berendezések használatát azokon a 
területeken, ahol ezek az élőhelyek még jól 
megőrizhető állapotban vannak.  

A tudományos adatok azt mutatják, hogy a 
tengerfenéken vontatott vonóhálós 
berendezések által okozott károkat  
lehetetlen vagy igen nehéz helyrehozni, és 
mindez sok időt vesz igénybe. Meg kell 
tehát tiltani azon eszközök használatát, 
amelyek kárt okozhatnak a 
korallzátonyokban azokon a területeken, 
ahol ezek az élőhelyek még jól megőrizhető 
állapotban vannak. 
 

Or. pt 

Indokolás 

Pontosítanunk kell, hogy a Bizottság intézkedései a korallzátonyokban kárt okozó 
berendezésekre vonatkoznak. 

 

A módosítást előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos 

Módosítás: 5 
1. CIKK 

30. cikk (4) bekezdés (850/98/EK rendelet) 

"4. Tilos a hajóknak fenékvonóhálót vagy 
ehhez hasonló eszközt a tengerfenéken 
vontató berendezést használniuk a következő 
koordinátákat összekötő vonal által határolt 

4. Tilos azon eszközök használata, amelyek 
kárt okozhatnak a korallzátonyokban és 
azok élőhelyében – ilyenek a 
fenékvonóháló vagy ehhez hasonló eszközt a 
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területen:   tengerfenéken vontató berendezés – az 
autonóm azori régió kizárólagos gazdasági 
területein, az autonóm madeirai régióban 
és a Kanári-szigetek területén az egyes 
közösségi halászati területekre és 
erőforrásokra vonatkozó halászati 
gazdálkodási rendszer létrehozásáról szóló 
1995. június 15-i 2027/95/EK tanácsi 
rendeletben (1) meghatározottak alapján, a 
megfelelő nemzeti jogszabályokkal 
összhangban.  
______________ 
HL L 199., 1995.8.24., 1.o. 
 

a) úgynevezett „Madeira és Kanári”terület   

é. sz. 27° 00', ny. h. 19° 00'  

é. sz. 26° 00', ny. h. 15° 00' 
 

 

é. sz. 29° 00', ny. h. 13° 00'  

é. sz. 36° 00', ny. h. 13° 00'  

é. sz. 36° 00', ny. h. 19° 00'  

b) úgynevezett „Azori” terület  

é. sz. 36° 00', ny. h. 23° 00'  

é. sz. 42° 00', ny. h. 23° 00'  

é. sz. 42° 00', ny. h. 34° 00'  

é. sz. 36° 00', ny. h. 34° 00'  

Or. pt 

Indokolás 

Pontosítja a tilalmak hatályát, meghatározva a 2027/95/EK rendelet határain belül érintett 
térségeket, amely alapján ezeket az élőhelyeket a mai napig megőrizzük, mint ahogy azt a 
COM(2004958 - 2004/0020 (CNS) dokumentum, e vélemény alapjául szolgáló rendelettel 
kapcsolatos javaslatra vonatkozó indokolása is hangsúlyozza.   

 

A módosítást előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos 

Módosítás: 6 
1. cikk 
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30. cikk (4a) bekezdés (új) (850/98/EK rendelet) 

  A 850/98/EK rendelet 30. cikkéhez a 
következő (4a) bekezdés illesztendő: 

  (4a) a Regionális Tanácsadó Testületekkel 
konzultálni kell a (4) bekezdés 
megvalósításával kapcsolatban. 

Or. pt 

Indokolás 

Nem lenne helyénvaló, ha eltekintenénk a közös halászati politikára vonatkozó keretrendelet 
által előírt eljárásokra (2371/2002/EK) való hivatkozástól. 
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