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Projekt opinii (PE 347.216) 
Satu Hassi 
Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (CE) Nr 850/98 w części 
dotyczącej ochrony raf koralowych w wodach głębokich przed skutkami trałowania w 
niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego 

 

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Poprawki Parlamentu 

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos 

Poprawka 3 
PODPUNKT UZASADNIENIA 1 a (NOWY) 

 (1 a) Art. 2 rozporządzenia Rady (CE) nr 
2371/2002 z dn. 20 grudnia 2002r. 
dotyczącego zachowania i trwałego 
wykorzystywania zasobów rybnych w 
ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
stanowi, iż w obręb zasad dobrego 
zarządzania, którymi kieruje się Wspólna 
Polityka Rybołówstwa, wchodzi proces 
decyzyjny oparty o sprawdzone opinie 
naukowe, a także szerokie uczestniczenie 
zainteresowanych stron we wszystkich 
fazach wdrażania tej polityki. Oznacza to, iż 
konsultacje z Regionalnymi Radami 
Konsultacyjnymi muszą być odbywane w 
przypadku zarządzania połowami w 
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zakresie, w którym proponowane są środki 
wspólnotowe w dziedzinie ochrony i 
zarządzania. 

Or. pt 

Uzasadnienie 

Byłoby rzeczą niewłaściwą nieodniesienie się do zasad proceduralnych przewidzianych w 
rozporządzeniu ramowym Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CE) nr 2371/2002. 

 

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos 

Poprawka 4 
PODPUNKT UZASADNIENIA 4 

(4) Zgodnie z dostępnymi danymi 
naukowymi, odtworzenie ekosystemów 
zniszczonych przez trałowanie przy dnie jest 
niemożliwe lub bardzo trudne i wolne. 
Dlatego też należy zakazać używania włoka 
dennego i podobnego sprzętu mającego 
styczność z dnem w obszarach, w których 
ekosystemy jeszcze istnieją w dobrym 
stanie. 

(4) Zgodnie z dostępnymi danymi 
naukowymi, odtworzenie ekosystemów 
zniszczonych przez trałowanie przy dnie jest 
niemożliwe lub bardzo trudne i wolne. 
Dlatego też należy zakazać używania 
sprzętu rybackiego mogącego poważnie 
uszkodzić rafy koralowe w obszarach, w 
których ekosystemy jeszcze istnieją w 
dobrym stanie. 

Or. pt 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić, iż środki przyjęte przez Komisję dotyczą sprzętu rybackiego niszczącego rafy 
koralowe. 

 

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos 

Poprawka 5 
ARTYKUŁ 1 

Art. 30 ust. 4 (rozporządzenie (CE) nr 850/98) 

 

4. Zabrania się statkom używania włoka 
dennego lub podobnego sprzętu, który 

4. Zabrania się używania sprzętu rybackiego 
mogącego poważnie uszkodzić rafy 
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pracuje w kontakcie z dnem morskim w 
obszarach ograniczonych linią o 
następujących współrzędnych: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) strefa nazywana "Madera i Wyspy 
Kanaryjskie" 

koralowe i zaszkodzić żyjącym w nich 
organizmom, szczególnie włoka dennego, 
sieci przeczesujących lub podobnego, który 
pracuje w kontakcie z dnem morskim, w 
Wyłącznych Strefach Ekonomicznych 
Autonomicznego Regionu Azorów, 
Autonomicznego Regionu Madery oraz 
Wysp Kanaryjskich, jak zostało to 
określone w rozporządzeniu (CE) 2027/95 
Rady z dn. 15 czerwca 1995r., które 
wprowadza system zarządzania połowami w 
zakresie określonych wspólnotowych 
obszarów i sprzętu rybackiego*, w 
połączeniu z właściwymi jurysdykcjami 
krajowymi. 
*Dz.U. L 199 z dn. 24.8.1995, str. 1. 

27° 00' szerokości geograficznej północnej,
 19° 00' długości geograficznej 
zachodniej, 

 

26° 00' szerokości geograficznej północnej,
 15° 00' długości geograficznej 
zachodniej, 

 

29° 00' szerokości geograficznej północnej,
 13° 00' długości geograficznej 
zachodniej, 

 

36° 00' szerokości geograficznej północnej,
 13° 00' długości geograficznej 
zachodniej, 

 

36° 00' szerokości geograficznej północnej,
 19° 00' długości geograficznej 
zachodniej 

 

b) strefa nazywana "Azory"  

36° 00' szerokości geograficznej północnej,
 23° 00' długości geograficznej 
zachodniej, 

 

42° 00' szerokości geograficznej północnej,
 23° 00' długości geograficznej 
zachodniej, 

 

42° 00' szerokości geograficznej północnej,
 34° 00' długości geograficznej 
zachodniej 
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36° 00' szerokości geograficznej północnej,
 34° 00' długości geograficznej 
zachodniej." 

 

 

 

Or. pt 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienie celowości zakazu. Określenie stref zakazu w ramach rozporządzenia (CE) nr 
2027/95, na podstawie którego ekosystemy te były dotychczas chronione, jak podkreśla to 
rozporządzenie COM(2004)58 - 2004/0020 (CNS) w uzasadnieniu dotyczącym projektu 
rozporządzenia, w sprawie którego wydawana jest opinia. 

 

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos 

Poprawka 6 
ARTYKUŁ 1 

Art. 30 ust. 4 (nowy) (rozporządzenie (CE) nr 850/98) 

 

 

 Do art. 30 rozporządzenia (CE) nr 850/98 
dodaje się ust. 4 a w brzmieniu: 

 "4 a. Ponownie będą musiały zostać 
przeprowadzone konsultacje z 
Regionalnymi Radami Konsultacyjnymi w 
sprawie wykonania ust. 4 niniejszego 
artykułu. 

Or. pt 

Uzasadnienie 

Rzeczą niewłaściwą byłoby nieodniesienie się do rozporządzenia ramowego nowej Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa (CE) nr 2371/2002. 
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