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PREDLOGI SPREMEMB 3-6 

Osnutek mnenja (PE 347.216) 
Satu Hassi 
o predlogu Uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 850/98 o varstvu globokomorskih 
koralnih grebenov pred posledicami ribarjenja z vlečno mrežo na nekaterih območjih 
Atlantskega oceana  

Predlog uredbe (KOM(2004)0058  – C6-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Predlog spremembe, ki ga vloži Luis Manuel Capoulas Santos 

Predlog spremembe 3 
UVODNA IZJAVA 1a (NOVO) 

 (1a) Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 
2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o 
ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju 
ribolovnih virov v okviru skupne 
ribiške politike navaja, da načela dobrega 
upravljanja, ki morajo voditi skupno 
ribiško politiko, vključujejo postopek 
odločanja, ki temelji na tehtnem 
znanstvenem mnenju in širšem sodelovanju 
zainteresiranih v vseh fazah politike. To 
pomeni, da se je treba z regionalnimi 
svetovalnimi sveti posvetovati o upravljanju 
ribištva na tistih območjih, za katera so 
predlagani ukrepi Skupnosti za ohranjanje 
in upravljanje. 

Or. pt 
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Obrazložitev 

Bilo bi nepravilno, če se ne bi sklicevali na postopkovna merila, določena v okvirni uredbi 
SRP (Uredba (ES) št. 2371/2002).  

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Luis Manuel Capoulas Santos 

Predlog spremembe 4 
UVODNA IZJAVA 4 

(4) Glede na znanstvene dokaze, obnovitev 
habitata po poškodbi, ki jo je povzročila 
vlečna ribiška mreža z vlečenjem po dnu, ni 
mogoča ali pa je zelo težka in počasna. Zato 
je primerna prepoved uporabe pridnenih 
vlečnih mrež in podobne opreme na 
območjih, kjer so ti habitati še vedno dobro 
ohranjeni. 

(4) Glede na znanstvene dokaze, obnovitev 
habitata po poškodbi, ki jo je povzročila 
vlečna ribiška mreža z vlečenjem po dnu, ni 
mogoča ali pa je zelo težka in počasna. Zato 
je primerna prepoved uporabe opreme, ki bi 
lahko povzročila dejansko škodo koralnim 
grebenom na območjih, kjer so ti habitati še 
vedno dobro ohranjeni. 

Or. pt 

Obrazložitev 

Pojasniti je treba, da se ukrepi Komisije nanašajo na opremo, ki poškoduje koralne grebene. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Luis Manuel Capoulas Santos 

Predlog spremembe 5 
ČLEN 1 

Člen 30(4) (Uredba (ES) št. 850/98) 

4. Plovilom se prepove uporaba vsakršnih 
pridnenih vlečnih mrež ali podobnih vlečnih 
mrež, ki pridejo v stik z morskim dnom na 
območjih, ločenih s črto, ki povezuje 
naslednje koordinate: 

a) območje imenovano “Madeira in 
Kanarski otoki” 

27° 00’ severne zemljepisne širine  19° 00’ 
zahodne zemljepisne  

dolžine  

4. V izključnih gospodarskih conah 
avtonomne regije Azorov, avtonomne 
regije Madeire in Kanarskih otokov, 
določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 2027/95 
z dne 15. junija 1995 o vzpostavitvi 
sistema upravljanja ribolovnega napora v 
zvezi z določenimi ribolovnimi območji in 
viri Skupnosti (1), je v skladu z ustreznim 
pravom države članice prepovedana 
uporaba opreme, ki bi lahko povzročila 
dejansko škodo koralnim grebenom in 
njihovim habitatom, zlasti vseh pridnenih 
vlečnih mrež, pridnenih zabodnih mrež ali 
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26°00’ severne zemljepisne širine
 15° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

29° 00’ severne zemljepisne širine 
 13° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

36° 00’ severne zemljepisne širine 
 13° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

36° 00’ severne zemljepisne širine 
 19° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

b) območje imenovano 'Azori' 

36° 00’ severne zemljepisne širine 
 23° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

42° 00’ severne zemljepisne širine 
 23° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

42° 00’ severne zemljepisne širine 
 34° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

36° 00’ severne zemljepisne širine 
 34° 00’ zahodne zemljepisne 
dolžine  

 

podobnih vlečnih mrež, ki pridejo v stik z 
morskim dnom.  
 
(1) UL L 199, 24.08.95, str. 1. 
  

Or. pt 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe pojasnjuje območje veljavnosti prepovedi. Območja, v katerih velja 
prepoved so opredeljena v Uredbi (ES) št. 2027/95, na podlagi katere so bili zadevni habitati 
doslej zaščiteni (glej obrazložitveni memorandum COM(2004) 0058 - 2004/0020 (CNS) o 
predlogu uredbe v zvezi s tem mnenjem). 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Luis Manuel Capoulas Santos 

Predlog spremembe 6 
ČLEN 1 

Člen 30(4a) (novo) (Uredba (ES) št. 850/98) 

 V členu 30 Uredbe (ES) št. 850/98 se doda 
odstavek 4a: 

"4a. O izvajanju odstavka 4 tega člena se je 
treba posvetovati z regionalnimi 
svetovalnimi sveti." 

Or. pt 

Obrazložitev 

Bilo bi neprimerno, če se ne bi sklicevali na okvirno uredbo za novo SRP (Uredba Sveta (ES) 
št. 2371/2002).  
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