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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionen foreslår, at der indføres forbud mod anvendelsen af  bundtrawl og enhver 
anden form for redskaber, der kommer i kontakt med havbunden, i farvandene omkring De 
Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Dette ville tjene til at beskytte dybhavsnaturtyper 
bestående af tætte forekomster af dybhavskoraller (Lophelia pertusa), hydrotermiske væld og 
ansamlinger af karbonatsedimenter, eftersom disse naturtyper vides at være kendetegnet ved 
høje niveauer af marin biodiversitet og at være meget sårbare over for skader forårsaget af 
fysisk kontakt med fiskeredskaber. 

Den nye basisforordning1, der er vedtaget som led i den fælles fiskeripolitik, kræver specifikt, 
at Fællesskabet vedtager foranstaltninger til begrænsning af fiskeriets indvirkning på miljøet. 
Kommissionens forslag fortjener således at blive godt modtaget af Parlamentet, at blive 
hurtigt vedtaget af Rådet og derefter at blive gennemført af medlemsstaterne. 

Beskyttelsen af dybhavskoraller og andre følsomme marine dybhavsnaturtyper er blevet et 
spørgsmål, der i stadig stigende grad bekymrer videnskabelige kredse verden over. I en 
rapport udarbejdet for Helsinki-kommissionen, OSPAR-kommissionen og Kommissionens 
Generaldirektorat for Fiskeri har Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) udtalt, at 
den eneste metode, for hvilken det er bevist, at den forhindrer fiskeriaktiviteter i at påføre 
biogene dybhavsrev skader, er lukning af zoner for trukne redskaber, der kan indvirke på 
havbunden2. Det Europæiske Fællesskab og dettes relevante medlemsstater samt andre 
kontraherende parter i  Oslo- og Paris-konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det 
nordøstlige Atlanterhav (OSPAR) reagerede på ICES' udtalelser ved at forpligte sig til straks 
at træffe foranstaltninger til at beskytte koralrev mod yderligere skader som følge af 
anvendelsen af ikke-faststående fiskeredskaber på koralrev. De forpligtede sig endvidere til at 
sikre, at der inden 2005 tages skridt til at identificere yderligere trusler mod koldtvandsrev, 
og at der træffes foranstaltninger til at beskytte revene mod disse trusler.3 Vedtagelse af 
Kommissionens forslag ville tjene til at gennemføre OSPAR-forpligtelsen samt relevant 
fællesskabslovgivning såsom direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. 

I forbindelse med truslen fra bundtrawlfiskeri mod dybhavsbiodiversiteten på åbent hav 
konstaterer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, at FN's 
Generalforsamling i 2003 opfordrede til straks at undersøge, hvorledes man på et 
videnskabeligt grundlag, herunder gennem anvendelse af forsigtighedsprincippet, kan 
forbedre den måde, hvorpå truslerne mod og risiciene for sårbare og truede marine 
økosystemer og biodiversitet i områder uden for national jurisdiktion gribes an4. Udvalget 
konstaterer endvidere, at man på den syvende konference mellem parterne i konventionen om 
biologisk mangfoldighed (biodiversitetskonventionen), som fandt sted i februar 2004, 
opfordrede FN's Generalforsamling og de enkelte stater til straks at træffe kort- og langsigtede 
foranstaltninger til at beskytte dybhavsbiodiversiteten på åbent hav mod ødelæggende 
                                                 
1 Forordning (EF) nr. 2371/2002. 
2 Rapport fra ICES' Rådgivende Udvalg for Økosystemer, ICES Cooperative Research Report nr. 254, Det 
Internationale Havundersøgelsesråd, december 2002, s. 28. 
3 Bremen-erklæringen, vedtaget på ministermødet mellem de kontraherende parter i OSPAR-konventionen i juni 
2003, punkt 12. 
4 De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution af 12. december 2003 fra om have og havret, 
A/RES/58/240, punkt 51 og 52. 
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virksomhed1. 

Det er udvalgets opfattelse, at Den Europæiske Union bør støtte aktioner fra FN's 
Generalforsamlings side, som er i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at 
beskytte disse naturtyper i Fællesskabets farvande. Som et absolut minimum er det berettiget 
med et moratorium for højsøfiskeri med bundtrawl, indtil der er vedtaget retligt bindende 
ordninger til beskyttelse af dybhavsbiodiversiteten mod denne form for fiskeri og til bevaring 
og forvaltning af højsøbundfiskeri i overensstemmelse med FN's havretskonvention, FN-
aftalen fra 1995 om fiskebestande, biodiversitetskonventionen og andre relevante 
instrumenter. 

Dette er helt i overensstemmelse med de forpligtelser, som Det Europæiske Fællesskab og 
dettes medlemsstater har indgået som kontraherende parter i FN-aftalen om fiskebestande, 
navnlig forpligtelsen til i vid udstrækning at anvende forsigtighedsprincippet og til at beskytte 
biodiversiteten i det marine miljø således som fastsat i aftalens artikel 5 og 6. 

Det eneste, ordføreren ville foreslå for at forbedre Kommissionens rosværdige forslag, ville 
være at anmode om gennemførelse af yderligere videnskabelige undersøgelser til 
bestemmelse af, hvilke andre områder i EU's farvande der ville fortjene en lignende 
beskyttelse, og der foreslås derfor et par ændringsforslag med henblik herpå. 

     

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 

Udkast til lovgivningsmæssig beslutning 

Kommissionens forslag2 

 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
BETRAGTNING 3 A (ny) 

  (3a) Beskyttelsen af disse områder mod den 
negative indvirkning af fiskeri er helt i 
overensstemmelse med og desuden et krav i 
henhold til artikel 5 og 6 i FN-aftalen fra 
1995 om fiskebestande, navnlig 
bestemmelserne om gennemførelse af 

                                                 
1 Beslutning VII/5 om biodiversitet i have og kystfarvande fra den syvende konference mellem parterne i 
biodiversitetskonventionen, februar 2004, punkt 57-62. 
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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forsigtighedsprincippet og beskyttelse af 
biodiversitet i det marine miljø.  

 

 
 

Ændringsforslag 2 
ARTIKEL 1, STK. 1 A (nyt) 

Artikel 30, stk. 4a (nyt) (forordning (EF) nr. 850/98) 
 

  1a. I artikel 30 i forordning (EF) nr. 850/98 
indsættes som stk. 4a: 
"4a. Senest den 31. december 2005 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport 
indeholdende en vurdering af 
bevaringssituationen for de i stk. 4 
opregnede områder samt for andre EU-
farvandsområder med ligeså følsomme 
dybhavsnaturtyper. På grundlag af 
rapporten træffer Rådet afgørelse om 
eventuelle yderligere tilføjelser til listen i 
stk. 4." 
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PROCEDURE 

Titel ## 
Referencer ######◄##► ## ◄##►(##) 
Korresponderende udvalg ## 
Udvidet samarbejde ## 
Rådgivende ordfører ◄##► 
 Dato for valg ## 
Resultat af den endelige afstemning for : ## 
 imod : ## 
 hverken/eller : ## 
Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer 

## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
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## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2 

## 
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