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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Komisija predlaga prepoved uporabe pridnenih vlečnih mrež ali druge podobne opreme, ki 
pride v stik z morskim dnom v vodah okrog Kanarskih otokov, Madeire in Azorov. To bi 
služilo zaščititi teh globokomorskih habitatov sestavljenih iz globokomorskih koral (Lophelia 
pertusa), termalnih vrelcev in karbonatnih nasipov (carbonate mounds), saj so ti habitati 
znani po tem, da vsebujejo visoke stopnje morske biološke raznovrstnosti in da so zelo 
občutljivi na poškodbe pri stiku z ribiško opremo.  
 
Nova osnovna Uredba o skupni ribiški politiki1, izrecno zahteva, da Skupnost sprejme ukrepe 
za zmanjšanje vpliva ribolova na okolje. Predlog Komisije si tako zasluži, da ga podpre 
Parlament, hitro sprejme Svet in da ga nato izvajajo države članice.  
 
Vprašanje zaščite globokomorskih koral in drugih občutljivih globokomorskih habitatov 
povzroča vedno večjo zaskrbljenost znanstvenikov po vsem svetu. V poročilu, pripravljenem 
za Komisijo v Helsinkih, Komisijo OSPAR in generalni direktorat Evropske komisije za 
ribištvo, je Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) svetoval, da "je edina preizkušena 
metoda za preprečevanje poškodb globokomorskih biogenetskih grebenov pri ribolovu 
prostorska omejitev ribolova z vlečnimi mrežami, ki bi lahko vplivale na morsko dno".2 Glede 
na nasvet ICES so se Evropska skupnost in ustrezne države članice, skupaj z drugimi 
pogodbenicami Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika iz Osla in 
Pariza zavezale, da "bodo nemudoma sprejele ukrepe za zaščito koralnih grebenov pred 
nadaljnjo škodo zaradi aktivne uporabe ribiške opreme na grebenih. Prav tako moramo 
zagotoviti, da se do leta 2005 odkrijejo dodatne nevarnosti za hladnovodne grebenein da se 
sprejmejo ukrepi za zaščito grebenov pred temi nevarnostmi".3 Sprejetje predloga Komisije bi 
služilo izpolnjevanju obveznosti Konvencije OSPAR, kakor tudi ustrezni zakonodaji 
Skupnosti kot je direktiva o habitatih in vrstah.  
 
V zvezi z ogroženostjo, ki jo globokomorski biološki raznolikosti na odprtem morju povzroča 
ribarjenje s pridnenimi vlečnimi mrežami, Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano 
opozarja na poziv Generalne skupščine Združenih narodov iz leta 2003, da "se nujno preuči, 
kako se na znanstveni osnovi, vključno z izvajanjem previdnostnih ukrepov, ustrezneje 
obravnava nevarnosti in tveganje izpostavljenega in ogroženega morskega ekosistema ter 
biološke raznolikosti v področjih izven nacionalne pristojnosti". 4 Odbor nadalje opozarja, da 
je 7. konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznolikosti, ki so se sestale 14. februarja 
2004, pozvala Generalno skupščino Združenih narodov in posamezne države, naj nujno 
sprejmejo kratkoročne in dolgoročne ukrepe za zaščito globokomorske biološke raznolikosti 
na odprem morju pred uničujočim ravnanjem. 5  
 
                                                 
1 Uredba (ES) 2371/2002 
2 Poročilo svetovalnega odbora za ekosisteme ICES.  
Poročilo ICES o sodelovanju pri raziskavah št. 254. 
 Mednarodni svet za raziskovanje morja, december 2002, str. 28. 
3 Bremenska izjava, sprejeta junija 2003 na ministrskem srečanju pogodbenic Konvencije OSPAR za zaščito 
morskega okolja severovzhodnega Atlantika. Odstavek 12 
4 Resolucija Generalne skupščine Združenih narodov o oceanih in pomorskem pravu. A/RES/58/240. Odstavka 
51 in 52. 12. december 2003.  
5 Sklep VII/5 sedme konference pogodbenic Konvencije o morski in obalni biološke raznolikosti, odstavki 57-
62. Februar 2004.  
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Odbor meni, da bi Evropska unija morala podpirati dejavnosti Generalne skupščine Združenih 
narodov, ki so v skladu s predlogom Komisije za zaščito teh habitatov v vodah Skupnosti. 
Moratorij na ribarjenje s pridnenimi vlečnimi mrežami na odprtem morju je veljaven, dokler 
ne bodo v skladu s Konvencijo ZN o pomorskem pravu, sporazumom ZN o staležu rib iz leta 
1995, Konvencijo o biološki raznolikosti in drugimi ustreznimi instrumenti osnovani pravno 
zavezujoči režimi za zaščito globokomorske biološke raznolikosti pred ribarjenjem s 
pridnenimi vlečnimi mrežami na odprtem morju ter za ohranjanje in izvajanje pridnenega 
ribolova na odprtem morju.  
 
To je popolnoma skladno z obveznostmi, ki so jih prevzele Evropska skupnost in države 
članice kot pogodbenice sporazuma ZN o staležu rib, zlasti obveznosti za obširno uporabo 
previdnostnega pristopa in za zaščito biološke raznolikosti v morskem okolju, ki so vsebovane 
v členih 5 in 6 Sporazuma ZN o staležu rib. 
 
Edini predlog, ki bi ga vaš pripravljavec mnenja moral predlagati za izboljšanje 
hvalevrednega predloga Komisije je zahtevati nadaljnje znanstvene študije, da bi ugotovili, 
katera druga področja v vodah EU bi si zaslužila podobno zaščito. K temu sta predlagana dva 
predloga sprememb. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 

 

Predlogi sprememb Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
UVODNA IZJAVA 3 A (novo) 

 (3a) Zaščita teh področij pred škodljivim 
vplivom ribolova je popolnoma skladna s 
členoma 5 in 6 Sporazuma ZN o staležu rib 
iz leta 1995 in je v njiju tudi predpisana 
zlasti v določbah, ki zahtevajo uporabo 
previdnostnega pristopa in zaščito biološke 
raznovrstnosti v morskem okolju. 

 

Predlog spremembe 2 
ČLEN 1 

Člen 30, odstavek 5 (novo) (Uredba (ES) št. 850/98) 

 V členu 30 Uredbe (ES) št. 850/98 se doda 
odstavek 5: 

 “5. Do 31. decembra 2005 mora Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstaviti poročilo o oceni ohranitvenega 
stanja področij, navedenih v odstavku 4, 
kakor tudi drugih področij s podobnimi 
občutljivimi globokomorskimi habitati v 
vodah EU. Na osnovi tega poročila se bo 
Svet odločil za morebitne potrebne 
dopolnitve seznama v odstavku 4." 

 
 
 
 

                                                 
1 Še ni bilo objavljeno v UL. 
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