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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie stelt voor het gebruik van bodemtrawls of elk ander vistuig dat in contact komt 
met de zeebodem, te verbieden in de wateren rond de Canarische Eilanden, Madeira en de 
Azoren. Deze maatregel dient ter bescherming van de koudwaterhabitats die worden gevormd 
door koudwaterkoraalriffen (Lophelia pertusa), warmwaterkraters en carbonaatheuvels, die 
een hoog gehalte aan mariene biodiversiteit bevatten en zeer gemakkelijk kunnen worden 
beschadigd door fysisch contact met vistuig. 

De nieuwe basisverordening voor het gemeenschappelijk visserijbeleid1 eist met name dat de 
Gemeenschap maatregelen neemt om de milieu-impact van de visserij te reduceren. Bijgevolg 
moet het Commissievoorstel warm worden onthaald door het Parlement, spoedig worden 
goedgekeurd door de Raad en vervolgens door de lidstaten worden toegepast. 

Wereldwijd besteedt de wetenschap steeds meer aandacht aan de bescherming van 
koudwaterkoraalriffen en andere gevoelige koudwaterhabitats. In een rapport aan de Helsinki-
commissie, de OSPAR-commissie en het directoraat-generaal visserij van de Europese 
Commissie, geeft de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) aan dat "de 
enige bewezen methode om te voorkomen dat biogenische diepzeeriffen worden beschadigd 
door visserijactiviteiten, gelegen is in plaatselijke sluiting voor sleeptuig dat potentieel 
gevaar oplevert voor de bodem"2. Op grond van dit ICES-advies hebben de Europese 
Gemeenschap en de betrokken lidstaten, samen met de andere partijen van de Conventie van 
Oslo en Parijs ter bescherming van het mariene milieu in het noordoosten van de Atlantische 
Oceaan, zich ertoe verbonden "onverwijld maatregelen te treffen om de koraalriffen te 
beschermen tegen verdere schade als gevolg van het gebruik van actief vistuig op de riffen. 
En ervoor te zorgen dat tegen 2005 stappen worden ondernomen om bijkomende 
bedreigingen voor de koudwaterriffen te identificeren en maatregelen te treffen om de riffen 
tegen deze bedreigingen te beschermen"3. Door het Commissievoorstel goed te keuren, blijkt 
dat uitvoering wordt gegeven aan de OSPAR-toezegging alsook aan de desbetreffende 
communautaire regelgeving zoals de habitat- en de fauna- en florarichtlijn. 

In verband met de bedreiging van de bodemtrawlvisserij voor de diepzeebiodiversiteit op 
volle zee wijst de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid op de 
oproep van de Algemene Vergadering van de VN in 2003 om "dringend te onderzoeken hoe 
op wetenschappelijke basis, met inbegrip van voorzorg, de bedreigingen en risico's voor 
kwetsbare en bedreigde mariene ecosystemen en biodiversiteit in gebieden die de nationale 
rechtsbevoegdheid overstijgen, beter kunnen worden aangepakt"4. De commissie wijst er 
verder op dat de 7de Conferentie van partijen bij de Conventie betreffende biologische 
diversiteit, die in februari 2004 is bijeengekomen, de Algemene Vergadering van de VN en de 

                                                 
1 Verordening (EG) nr.2371/2002. 
2 Rapport van de ICES-adviescommissie voor ecosystemen. ICES Cooperative Research Report No. 254. 
International Council for the Exploration of the Sea, december 2002, blz. 28. 
3 Verklaring van Bremen, goedgekeurd in juni 2003 op de ministeriële bijeenkomst van de partijen van de 
OSPAR-Conventie ter bescherming van het mariene milieu in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, par. 
12. 
4 Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over oceanen en maritiem recht, 
A/RES/58/240, par. 51 en 52, 12 december 2003. 
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landen afzonderlijk heeft opgeroepen dringend maatregelen op de korte én de lange termijn te 
nemen om de diepzeebiodiversiteit op volle zee te beschermen tegen destructieve praktijken1. 

De commissie is van oordeel dat de Europese Unie de acties van de Algemene Vergadering 
van de VN moet steunen overeenkomstig het Commissievoorstel om deze habitats binnen de 
communautaire wateren te beschermen. Op zijn minst is er dan een tijdelijk verbod op 
bodemtrawlvisserij op volle zee gewaarborgd totdat er juridisch bindende regelingen van 
kracht zijn om de diepzeebiodiversiteit tegen bodemtrawlvisserij te beschermen en om de 
demersale visserij op volle zee in stand te houden en te beheren, in overeenstemming met de 
VN-Conventie over maritiem recht, de VN-Overeenkomst van 1995 inzake de visbestanden, 
de Conventie over biologische diversiteit en andere relevante instrumenten. 

Dit is volledig in overeenstemming met de verplichtingen waartoe de Europese Gemeenschap 
en de lidstaten als partijen bij de VN-Overeenkomst inzake de visbestanden zich hebben 
verbonden, met name de verplichting om de voorzorgsaanpak zo veel mogelijk toe te passen 
en de biodiversiteit in het mariene milieu te beschermen, zoals vermeld in de artikelen 5 en 6 
van de VN-Overeenkomst van 1995 inzake de visbestanden. 

De enige suggestie die de rapporteur wil doen om het lovenswaardige Commissievoorstel te 
verbeteren, is verzoeken om meer wetenschappelijke studies om na te gaan welke andere 
gebieden in de EU-wateren een gelijksoortige bescherming nodig hebben. Hiertoe worden 
enkele amendementen voorgesteld. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Door de Commissie voorgestelde tekst2 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
OVERWEGING 3 BIS (nieuw) 

  (3 bis) De bescherming van deze gebieden 
tegen de nadelige gevolgen van de visserij 
is volledig in overeenstemming met - en 
wordt geëist door - de artikelen 5 en 6 van 
de VN-Overeenkomst van 1995 inzake de 
visbestanden, met name de bepalingen die 
aandringen op de toepassing van de 
voorzorgsaanpak en de bescherming van 
de biodiversiteit in het mariene milieu. 

                                                 
1 Besluit VII/5 van de 7de Conferentie van partijen bij de Conventie betreffende biologische diversiteit op zee en 
langs de kusten, par. 57-62, februari 2004. 
2 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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Amendement 2 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, lid 5 (nieuw) (Verordening (EG) nr. 850/98) 

  In artikel 30 van Verordening (EG) nr. 
850/98 wordt het volgende lid 5 
toegevoegd: 
"Uiterlijk 31 december 2005 stelt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad een verslag voor met een 
beoordeling van de instandhoudingsstatus 
van de in lid 4 genoemde gebieden, alsook 
van andere gebieden in EU-wateren met 
een even gevoelige koudwaterhabitat. Op 
basis van dit verslag besluit de Raad of 
het nodig is bepaalde gebieden aan de in 
lid 4 genoemde lijst toe te voegen." 
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