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Voorstel voor een verordening (COM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendementen van het Parlement 

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 3 
OVERWEGING 1 BIS (nieuw) 

  (1 bis) Artikel 2 van verordening (EG) 
nr. 2371/2002 van de Raad van 20 
december 2002 inzake de instandhouding 
en de duurzame exploitatie van de 
visbestanden in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, bepaalt 
dat een besluitvormingsproces gebaseerd op 
deugdelijke wetenschappelijke adviezen en 
brede betrokkenheid van de 
belanghebbenden in alle beleidsstadia, deel 
uitmaken van de beginselen van goed 
bestuur waarop het gemeenschappelijk 
visserijbeleid dient te berusten. Dit 
ímpliceert dat het advies van de Regionale 
Adviesraden moet worden gevraagd inzake 
visserijbeheer op de terreinen waarop de 
voorgestelde communautaire beheers- en 
instandhoudingsmaatregelen betrekking 
hebben. 

Or. pt 
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Motivering 

Een verwijzing naar de procedurele vereisten van de GVB-Kaderverordening (EG) 2371/2002 
mag niet ontbreken. 

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 4 
OVERWEGING 4 

(4) Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
herstel van de schade die aan deze habitats 
wordt aangebracht door trawlnetten die over 
de bodem worden gesleept, hetzij 
onmogelijk is, hetzij zeer moeilijk en traag. 
Daarom moet het gebruik van dergelijke 
bodemtrawls en van soortgelijk vistuig in 
gebieden waar deze habitats tot nu toe zeer 
goed bewaard zijn gebleven, worden 
verboden. 

(4) Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
herstel van de schade die aan deze habitats 
wordt aangebracht door trawlnetten die over 
de bodem worden gesleept, hetzij 
onmogelijk is, hetzij zeer moeilijk en traag. 
Daarom moet het gebruik van vistuig dat 
reële schade kan toebrengen aan 
koraalriffen in gebieden waar deze habitats 
tot nu toe zeer goed bewaard zijn gebleven, 
worden verboden. 

Or. pt 

Motivering 

Ter verduidelijking. 

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 5 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, lid 4 (Verordening (EG) nr. 850/98) 

"4. Vaartuigen mogen geen bodemtrawls of 
soortgelijke sleepnetten die in contact 
komen met de bodem van de zee, gebruiken 
in de gebieden die worden begrensd door 
een lijn die de volgende coördinaten 
verbindt: 
 
a) het gebied met de naam "Madeira en 
Canarische Eilanden" 
27° 00’ NB 19° 00’ WL 
26° 00’ NB 15° 00’ WL 
29° 00’ NB 13° 00’ WL 
36° 00’ NB 13° 00’ WL 
36° 00’ NB 19° 00’ WL  
b) het gebied met de naam "Azoren" 
36° 00’ NB 23° 00’ WL 
42° 00’ NB 23° 00’ WL 

"4. In de Exclusieve Economische Zones 
van de autonome regio der Azoren, de 
autonome regio Madeira en het autonome 
gebied de Canarische eilanden, zoals 
omschreven in Verordening (EG) 2027/95 
van de Raad van 15 juni 1995 tot invoering 
van een regeling voor het beheer van de 
visserijinspanning voor bepaalde 
vangstgebieden en visbestanden van de 
Gemeenschap1, in samenhang met de 
respectieve nationale jurisdicties, is het 
verboden vistuig te gebruiken dat reële 
schade kan toebrengen aan koraalriffen en 
de habitats aldaar, met name bodemtrawls 
of -kieuwnetten of soortgelijke sleepnetten 
die in contact komen met de bodem van de 
zee." 
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42° 00’ NB 34° 00’ WL 
36° 00’ NB 34° 00’ WL." 

______________ 
1 PB L 199 van 24.8.1995, blz. 1. 

Or. pt 

Motivering 

Verduidelijking van de reikwijdte van het verbod. De verbodszones worden gedefinieerd volgens 
de afbakening van Verordening (EG) 2027/95, op grond waarvan de habitats tot nog toe werden 
beschermd, zoals ook wordt benadrukt in de toelichting van het onderhavige Commissievoorstel 
COM(2004)0058 - 2004/0020 (CNS). 

Amendement ingediend door Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 6 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, lid 4 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 850/98) 

  4 bis. De Regionale Adviesraden dienen te 
worden geraadpleegd over de uitvoering 
van lid 4. 

Or. pt 

Motivering 

Een verwijzing naar de procedurele vereisten van de GVB-Kaderverordening (EG) 2371/2002 
mag niet ontbreken. 
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