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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή προτείνει απαγόρευση της χρήσης τρατών βαθέων υδάτων ή οποιουδήποτε 
άλλου εργαλείου που έρχεται σε επαφή µε τον πυθµένα της θάλασσας στα ύδατα γύρω από 
τις Καναρίους Νήσους, τη Μαδέρα και τις νήσους Αζόρες. Η απαγόρευση αυτή θα 
εξυπηρετούσε την προστασία των ενδιαιτηµάτων βαθέων υδάτων που έχουν σχηµατιστεί από 
συγκεντρώσεις κοραλλιών βαθέων υδάτων (Lophelia pertusa), θερµικές διόδους και 
συσσωρεύσεις ανθρακικού υλικού, δεδοµένου ότι είναι γνωστό ότι τα ενδιαιτήµατα αυτά 
περιέχουν υψηλά επίπεδα θαλάσσιας βιοποικιλότητας και είναι πολύ επιρρεπή σε ζηµιές που 
προκαλούνται από τη φυσική επαφή µε αλιευτικά εργαλεία. 

Ο νέος βασικός κανονισµός για την αλιευτική πολιτική1 απαιτεί συγκεκριµένα να λάβει η 
Κοινότητα µέτρα για να µειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στο περιβάλλον. Για τον λόγο 
αυτό, η πρόταση της Επιτροπής αξίζει να επιδοκιµαστεί θερµά από το Κοινοβούλιο, να 
εγκριθεί ταχέως από το Συµβούλιο και στη συνέχεια να εφαρµοστεί από τα κράτη µέλη. 

Η προστασία των κοραλλιογενών υφάλων και άλλων ευαίσθητων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων 
βαθέων υδάτων έχει εξελιχθεί σε ζήτηµα που ανησυχεί ολοένα και περισσότερο την 
παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα. Σε έκθεση που εκπονήθηκε για την Επιτροπή του 
Ελσίνκι, την Επιτροπή OSPAR και τη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
το ∆ιεθνές Συµβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών διατύπωσε την άποψη ότι η 
µοναδική αποδεδειγµένα αποτελεσµατική µέθοδος πρόληψης των ζηµιών που προκαλούνται 
από αλιευτικές δραστηριότητες σε βιογενείς κοραλλιογενείς υφάλους είναι o περιορισµός της 
αλιείας µε συρόµενα εργαλεία που ενδεχοµένως έρχονται σε επαφή µε τον βυθό2. 
Ακολουθώντας τη συµβουλή του ICES, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα ενδιαφερόµενα 
κράτη µέλη, µαζί µε τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης το Όσλο και των 
Παρισίων για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού 
Ατλαντικού, ανέλαβαν τη δέσµευση να λάβουν άµεσα µέτρα για την προστασία των 
κοραλλιογενών υφάλων από περαιτέρω ζηµιές που οφείλονται στη χρήση αλιευτικών 
εργαλείων στους υφάλους και επιπλέον, να διασφαλίσουν ότι µέχρι το 2005 θα αναληφθεί 
δράση για τον εντοπισµό πρόσθετων κινδύνων για τους υφάλους ψυχρών υδάτων και ότι θα 
ληφθούν µέτρα για την προστασία των υφάλων από αυτούς τους κινδύνους.3 Η έγκριση της 
πρότασης της Επιτροπής θα εξυπηρετούσε την υλοποίηση τόσο των δεσµεύσεων της OSPAR 
όσο και την εφαρµογή της συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας όπως π.χ. της οδηγίας περί 
οικοτόπων και ειδών. 

Σε σχέση µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η αλιεία µε τράτες βυθού για την βιοποικιλότητα 
των βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας 
και Πολιτικής των Καταναλωτών λαµβάνει γνώση της έκκλησης της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωµένων Εθνών το 2003 να διερευνηθεί επειγόντως µε ποιο τρόπο είναι δυνατό να 
αντιµετωπισθούν καλύτερα σε επιστηµονική βάση, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) 2371/2002 
2 Έκθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής του ICES για τα οικοσυστήµατα. Έκθεση Έρευνας Συνεργασίας αριθ. 
254, ∆ιεθνές Συµβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών, ∆εκέµβριος 2002, σελίδα 28. 
3 Η ∆ήλωση της Βρέµης που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Υπουργικής ∆ιάσκεψης των µερών της Σύµβασης 
OSPAR για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού τον Ιούνιο 2003, 
παράγραφος 12 
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αρχής της πρόληψης, οι απειλές και οι κίνδυνοι για τα ευαίσθητα και απειλούµενα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας.4 Επιπλέον, η 
επιτροπή σηµειώνει ότι το 7ο Συνέδριο των µερών της Σύµβασης για τη βιοποικιλότητα, το 
οποίο συγκλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2004, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων 
Εθνών και τα επιµέρους κράτη να λάβουν επειγόντως βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 
µέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας των βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα 
από καταστροφικές πρακτικές.5 

Η επιτροπή είναι της άποψης ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνίσταται 
στην υποστήριξη της δράσης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε την 
πρόταση της Επιτροπής για προστασία αυτών των ενδιαιτηµάτων εντός των κοινοτικών 
υδάτων. Θα µπορούσε τουλάχιστον να επιβληθεί προσωρινή αναστολή της αλιείας µε τράτες 
βυθού στην ανοικτή θάλασσα, έως ότου εφαρµοστούν νοµικά δεσµευτικά συστήµατα για την 
προστασία της βιοποικιλότητας των βαθέων υδάτων από την αλιεία µε τράτες βυθού στην 
ανοικτή θάλασσα και την διατήρηση και διαχείριση της αλιείας βενθοπελαγικών ειδών της 
ανοικτής θάλασσας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας, τη Συµφωνία των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα αποθέµατα ιχθύων του 1995, 
τη Σύµβαση για τη βιοποικιλότητα και άλλα συναφή µέσα. 

Τούτο συµφωνεί απόλυτα µε τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
και τα κράτη µέλη, ως συµβαλλόµενα µέρη της Συµφωνίας των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε 
τα αποθέµατα ιχθύων και ιδίως µε την υποχρέωση ευρείας εφαρµογής της αρχής της 
πρόληψης και της προστασίας της βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον που 
αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6 της Συµφωνίας των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα 
αποθέµατα ιχθύων του 1995. 

Η µοναδική βελτίωση που θα πρότεινε ο συντάκτης σας στην αξιέπαινη πρόταση της 
Επιτροπής θα ήταν η διενέργεια περαιτέρω επιστηµονικών µελετών, µε στόχο να διαπιστωθεί 
ποιες άλλες περιοχές στα ύδατα της ΕΕ θα άξιζαν παρόµοια προστασία και προτείνονται δύο 
τροπολογίες γι αυτό τον σκοπό. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή1 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

                                                 
4 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για τους Ωκεανούς και το ∆ίκαιο της Θάλασσας. 
A/RES/58/240. Παράγραφοι 51 και 52. 12 ∆εκεµβρίου 2003. 
5 Απόφαση VII/5 του Έβδοµου Συνεδρίου των µερών της Σύµβασης για τη βιοποικιλότητα και την θαλάσσια και 
παράκτια βιοποικιλότητα, παράγραφοι 57-62, Φεβρουάριος 2004. 
1 ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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Τροπολογία 1 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα) 

 (3α) Η προστασία αυτών των περιοχών 
από τις αρνητικές επιπτώσεις της αλιείας 
είναι απολύτως συµβατή µε και απαιτείται 
από τα άρθρα 5 και 6 της Συµφωνίας των 
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα 
αποθέµατα ιχθύων του 1995 και ιδίως τις 
διατάξεις µε τις οποίες ζητείται η 
εφαρµογή της αρχής της πρόληψης και η 
προστασία της βιοποικιλότητας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Τροπολογία 2 
Άρθρο 30, παράγραφος 5 (νέα), (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98) 

 Στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
850/98, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5: 
"5. Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2005 η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης της κατάστασης όσον αφορά 
τη διατήρηση στις περιοχές που 
απαριθµούνται στην παράγραφο 4, καθώς 
και σε άλλες περιοχές εξίσου ευαίσθητων 
ενδιαιτηµάτων βαθέων υδάτων στα ύδατα 
της ΕΕ. Με βάση αυτήν την έκθεση το 
Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε 
οποιεσδήποτε αναγκαίες προσθήκες στον 
κατάλογο της παραγράφου 4." 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος  
Έγγραφα αναφοράς ... 
Επιτροπή αρµόδια επί της ουσίας ... 
Ενισχυµένη συνεργασία – 
Συντάκτης γνωµοδότησης ... 
 Ηµεροµηνία ορισµού ... 

Εξέταση στην επιτροπή      
Ηµεροµηνία έγκρισης των τροπολογιών ... 
Αποτέλεσµα της τελικής ψηφοφορίας υπέρ:  
 κατά:  
 αποχές:  
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία 

 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία 

 

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 
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