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Förslag till yttrande (PE 347.216) 
Satu Hassi 
Ändring av förordning (EG) nr 850/98 vad gäller skydd av djuphavskorallrev mot effekterna 
av trålning i vissa områden i Atlanten 

Förslag till förordning (KOM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Kommissionens förslag 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos 

Ändringsförslag 3 
SKÄL 1A (nytt) 

 (1a) I artikel 2 i rådets förordning 
(EG) nr 2371/2002 av den 20 december 
2002 om bevarande och hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen 
för den gemensamma fiskeripolitiken 
fastställs att bland de principer om gott 
styre som skall fungera som ledstjärna för 
den gemensamma fiskeripolitiken ingår en 
beslutsprocess baserad på välgrundade 
vetenskapliga utlåtanden och ett brett 
deltagande av aktörer i alla stadier av 
politiken. Det innebär att man bör samråda 
om fiskeförvaltningen med de rådgivande 
regionala nämnderna på de områden där 
gemenskapen föreslår åtgärder för 
bevarande och förvaltning. 

Or. pt 
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Motivering 

Det vore olämpligt att inte hänvisa till de procedurkrav som föreskrivs i ramförordningen om 
den gemensamma fiskeripolitiken (förordning (EG) nr 2371/2002). 

 

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos 

Ändringsförslag 4 
SKÄL 4 

(4) Enligt vetenskapliga rön kan dessa 
livsmiljöer knappast återhämta sig från 
skador orsakade av bottentrålning, eller 
också sker återhämtningen mycket långsamt 
och med stor svårighet. Förbud bör därför 
införas mot användning av bottentrålar och 
liknande redskap i de områden som 
fortfarande har en gynnsam bevarandestatus. 

(4) Enligt vetenskapliga rön kan dessa 
livsmiljöer knappast återhämta sig från 
skador orsakade av bottentrålning, eller 
också sker återhämtningen mycket långsamt 
och med stor svårighet. Förbud bör därför 
införas mot fiskeredskap som kan orsaka 
verkliga skador på djuphavskorallreven i de 
områden som fortfarande har en gynnsam 
bevarandestatus. 

Or. pt 

Motivering 

Det är viktigt att tydliggöra att kommissionens åtgärder riktas mot de fiskeredskap som 
skadar djuphavskorallreven. 

 

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos 

Ändringsförslag 5 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, punkt 4 (förordning (EG) 850/1998) 

4. Det är förbjudet för fartyg att använda 
bottentrål och liknande släpredskap som har 
kontakt med havsbotten inom de områden 
som avgränsas av en linje som förenar 
följande koordinater: 

4. Det är förbjudet att använda fiskeredskap 
som kan orsaka verkliga skador på 
djuphavskorallreven och deras livsmiljöer, i 
synnerhet bottentrål, bottennot och liknande 
släpredskap som har kontakt med 
havsbotten, inom de exklusiva ekonomiska 
områden tillhörande Azorerna, Madeira 
och Kanarieöarna som fastställs i rådets 
förordning (EG) nr 2027/95 av den 
15 juni 1995 om en förvaltningsordning för 
fiskeansträngningen för vissa fiskezoner 
och fisketillgångar inom gemenskapen1 i 
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samordning med respektive lands 
nationella lagstiftning. 

 
1 EGT L 199, 24.8.1995, s. 1. 

a) ”Madeira och Kanarieöarna” 

Latitud 27° 00’N longitud 19° 00’ V 

Latitud 26°00’ N longitud 15° 00’ V 

Latitud 29° 00’N longitud 13° 00’ V 

Latitud 36° 00’N longitud 13° 00’ V 

Latitud 36° 00’N longitud 19° 00’ V 

b) ”Azorerna” 

Latitud 36° 00’N longitud 23° 00’ V 

Latitud 42° 00’N longitud 23° 00’ V 

Latitud 42° 00’N longitud 34° 00’ V 

Latitud 36° 00’N longitud 34° 00’ V”. 

 

 

Or. pt 

Motivering 

Ändringsförslaget klargör syftet med förbudet och definierar de områden där förbudet skall 
tillämpas inom räckvidden för förordning (EG) nr 2027/95, under vilken de berörda 
livsmiljöerna hittills skyddats (jfr motiveringen i KOM(2004)0058 – 2004/0020(CNS) om det 
förslag till förordning detta yttrande gäller). 

 

Ändringsförslag från Luis Manuel Capoulas Santos 

Ändringsförslag 6 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, punkt 4a (ny), (förordning (EG) 850/1998) 

 I artikel 30 i förordning (EG) nr 850/98 
skall följande punkt 4a läggas till: 

 ”4a. De regionala rådgivande nämnderna 
bör rådfrågas om genomförandet av 
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punkt 4 i denna artikel.” 

Or. pt 

Motivering 

Det vore olämpligt att inte hänvisa till den nya gemensamma fiskeripolitikens ramförordning 
(förordning (EG) nr 2371/2002). 

 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

