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KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionen föreslår att användningen av bottentrålar eller andra redskap som kommer i 
kontakt med havsbottnen skall förbjudas i vattnen runt Kanarieöarna, Madeira och Azorerna. 
Detta skulle bidra till att skydda de djupvattensmiljöer som formats av ansamlingar av 
djuphavskoraller (Lophelia pertusa), varmvattenkällor och karbonatansamlingar. Dessa 
livsmiljöer är kända för sin stora marina biologiska mångfald och för att vara mycket känsliga 
för skador som uppstår genom fysisk kontakt med fiskeredskap. 

Den gemensamma fiskeripolitikens nya grundförordning1 kräver särskilt att gemenskapen 
skall vidta åtgärder för att minska fiskets miljöpåverkan. Kommissionens förslag förtjänar 
således att välkomnas varmt av parlamentet, godkännas snabbt av rådet och genomföras av 
medlemsstaterna. 

Skyddet av djuphavskoraller och andra känsliga djuphavsmiljöer har blivit en allt viktigare 
fråga för forskare i hela världen. I en rapport utarbetad för Helsingforskommissionen, 
OSPAR-kommissionen och Europeiska kommissionens generaldirektorat för fiske betonade 
Internationella havsforskningsrådet (ICES) att den enda bevisligen fungerande metoden för att 
skydda de biogena djuphavsreven från skador orsakade av fisket är att stänga av vissa 
områden för bogserade redskap som riskerar att påverka bottnen2. Gemenskapen och 
relevanta medlemsstater har tillsammans med övriga parter till Oslo- och Pariskonventionen 
för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten följt ICES råd och åtagit sig att omedelbart 
vidta åtgärder för att skydda korallrev mot ytterligare skador till följd av användningen av 
aktiva fiskeredskap på reven. Dessutom åtog de sig att se till att det vidtas åtgärder senast 
2005 för att identifiera andra hot mot djuphavsreven och att det vidtas åtgärder för att skydda 
reven mot dessa hot3. Antagandet av kommissionens förslag skulle bidra till genomförandet 
av OSPAR-åtagandet samt relevant gemenskapslagstiftning, såsom direktivet om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
 
I samband med det hot som bottentrålning innebär för den biologiska mångfalden på 
djuphavsbottnen på öppet hav noterar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
uppmaningen från FN: generalförsamling 2003 om att man utan dröjsmål måste undersöka 
hur man på vetenskaplig grund och med tillämpning av försiktighetsprincipen bättre kan 
hantera hoten och riskerna för känsliga och hotade marina ekosystem och biologisk mångfald 
i områden som ligger utanför nationell jurisdiktion4. Utskottet noterar även att den sjunde 
konferensen för parterna till konventionen om biologisk mångfald, som hölls i februari 2004, 
uppmanade FN:s generalförsamling och de enskilda staterna att omedelbart vidta kort- och 
långsiktiga åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden på havsbottnen på öppet hav 
från destruktiva fiskemetoder5. 
                                                 
1 Förordning (EG) nr 2371/2002. 
2 Rapport från ICES rådgivande kommitté för ekosystem. ICES kooperativa forskningsrapport nr 254. 
Internationella havsforskningsrådet, december 2002, s. 28. 
3 Bremenuttalandet, antaget vid ministermötet för parterna till OSPAR-konventionen för skydd av den marina 
miljön i Nordostatlanten i juni 2003, punkt 12. 
4 FN:s generalförsamlings resolution om världshaven och havsrätten. A/RES/58/240, punkterna 51 och 52. 
12 december 2003. 
5 Beslut VII/5 fattat vid den sjunde konferensen för parterna till konventionen om biologisk mångfald och 
biologisk mångfald i haven och längs kusterna, punkterna 57–62. Februari 2004. 
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Utskottet anser att Europeiska unionen bör stödja FN:s generalförsamlings agerande som är i 
linje med kommissionens förslag om att skydda dessa livsmiljöer i gemenskapens fiskevatten. 
Det är åtminstone motiverat att införa ett moratorium för bottentrålning på öppet hav tills det 
har antagits rättsligen bindande bestämmelser för att skydda den biologiska mångfalden på 
havsbottnen från bottentrålning på öppet hav och för att bevara och förvalta det demersala 
fisket på öppet hav. Detta är förenligt med FN:s havsrättskonvention, FN:s avtal om 
fiskbestånd från 1995, konventionen om biologisk mångfald och andra relevanta instrument. 

Detta är till fullo förenligt med de skyldigheter som ingåtts av Europeiska gemenskapen och 
medlemsstaterna i egenskap av kontraktsparter till FN:s avtal om fiskbestånd från 1995, i 
synnerhet skyldigheten enligt artiklarna 5 och 6 i detta avtal att tillämpa försiktighetsprincipen 
och att skydda den marina biologiska mångfalden. 

Det enda föredraganden skulle vilja göra för att förbättra kommissionens lovvärda förslag är 
att begära ytterligare forskning för att se vilka andra områden i EU:s fiskevatten som skulle 
behöva liknande skydd, och ett par ändringsförslag har således lagts fram för detta ändamål. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: 

Kommissionens förslag1 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag 1 
SKÄL 3A (nytt) 

 (3a) Skyddet av dessa områden mot fiskets 
negativa effekter är till fullo förenligt med 
och är ett krav enligt artiklarna 5 och 6 i 
FN:s avtal om fiskbestånd, i synnerhet 
bestämmelserna om tillämpning av 
försiktighetsprincipen och skyddet av den 
marina biologiska mångfalden. 

 

Ändringsförslag 2 
ARTIKEL 1 

Artikel 30, punkt 5 (ny) (förordning (EG) nr 850/98) 

 I artikel 30 i förordning (EG) nr 850/98 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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skall följande punkt 5 läggas till: 
 5. Senast den 31 december 2005 skall 

kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
som bedömer bevarandestatusen i de 
områden som är förtecknade i punkt 4 samt 
i andra områden som har liknande 
känsliga djuphavsmiljöer i EU:s 
fiskevatten. På grundval av denna rapport 
skall rådet besluta om några tillägg skall 
göras till förteckningen i punkt 4. 
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