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Ændringsforslag 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fisk, der tilhører den systematiske 
enhed Elasmobranchii, som omfatter hajer, 
skader og rokker, er meget sårbare over for 
befiskning på grund af de særlige 
karakteristika ved deres livscyklus, der 
betyder, at de vokser langsomt, 
kønsmodnes sent og reproducerer sig i 
begrænset omfang. I de seneste år har visse 
hajbestande været voldsomt udsatte og 
alvorligt truede på grund af den kraftige 
stigning i efterspørgslen efter hajprodukter 
og især finner.

(2) Fisk, der tilhører den systematiske 
enhed Elasmobranchii, som omfatter hajer, 
skader og rokker, er meget sårbare over for 
befiskning på grund af de særlige 
karakteristika ved deres livscyklus, der 
betyder, at de vokser langsomt, 
kønsmodnes sent og reproducerer sig i 
begrænset omfang. Ikke-bæredygtigt 
hajfiskeri har bragt balancen i marine 
økosystemer i fare, og i de seneste år har 
visse hajbestande været voldsomt udsatte 
og alvorligt truede på grund af den kraftige 
stigning i efterspørgslen efter hajprodukter 
og især finner. Stigende efterspørgsel efter 
hajfinnetilberedninger og den høje pris, 
der opnås for sådanne tilberedninger, har 
også medført øget ulovligt fiskeri.

Or. ro

Ændringsforslag 12
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fisk, der tilhører den systematiske 
enhed Elasmobranchii, som omfatter hajer, 
skader og rokker, er meget sårbare over for 
befiskning på grund af de særlige 
karakteristika ved deres livscyklus, der 
betyder, at de vokser langsomt, 
kønsmodnes sent og reproducerer sig i 
begrænset omfang. I de seneste år har visse 

(2) Fisk, der tilhører den systematiske 
enhed Elasmobranchii, som omfatter hajer, 
skader og rokker, er meget sårbare over for 
befiskning på grund af de særlige 
karakteristika ved deres livscyklus, der 
betyder, at de vokser langsomt, 
kønsmodnes sent og reproducerer sig i 
begrænset omfang. I de seneste år har visse 
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hajbestande været voldsomt udsatte og 
alvorligt truede på grund af den kraftige 
stigning i efterspørgslen efter hajprodukter 
og især finner.

hajbestande været voldsomt udsatte som 
følge af fiskeri fra fartøjer, der fører en 
medlemsstats eller et tredjelands flag i 
havfarvande under medlemsstaternes 
højhedsområde eller jurisdiktion eller i 
andre havfarvande, og alvorligt truede på 
grund af den kraftige stigning i 
efterspørgslen efter hajprodukter og især 
finner.

Or. en

Ændringsforslag 13
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Hajfinner er ikke en traditionel 
ingrediens i den europæiske kost, men 
hajer udgør et nødvendigt element i EU's 
marine økosystem. Prioriteten bør derfor 
være at forvalte og bevare hajer samt helt 
generelt at fremme en bæredygtigt 
forvaltet fiskerisektor til gavn for miljøet 
og de mennesker, der arbejder i sektoren.

Or. en

Ændringsforslag 14
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved forordning (EF) nr. 1185/2003 har 
medlemsstaterne ret til at udstede en særlig 
fiskeritilladelse til forarbejdning om bord, 
hvorved hajfinnerne fjernes fra kroppen. 
For at sikre sammenhæng mellem 

(3) Ved forordning (EF) nr. 1185/2003 har 
medlemsstaterne ret til at udstede en særlig 
fiskeritilladelse til forarbejdning om bord, 
hvorved hajfinnerne fjernes fra kroppen. 
For at sikre sammenhæng mellem 
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finnernes og hajkroppenes vægt fastsættes 
et vægtforhold mellem finner og krop, men
som følge af forarbejdningen kan finner og 
kroppen landes i forskellige havne. I 
sådanne tilfælde er det virkningsløst at 
måle forholdet mellem vægten af finnerne 
og kroppene, hvilket dermed gør det muligt 
at udføre hajfinning. Under sådanne 
omstændigheder besværliggøres 
dataindsamlingen, fx artsidentifikation og 
bestandsstrukturen, der ligger til grund for 
videnskabelig rådgivning for 
fiskeriforvaltning og 
bevaringsforanstaltninger.

finnernes og hajkroppenes vægt fastsættes 
et vægtforhold mellem finner og krop. 
Imidlertid er dette vægtforhold teoretisk, 
fordi det er baseret på vægtforholdet 
mellem hajfinner og hele hajer, selv om 
hajer normalt landes "køkkenklare" (dvs. 
rensede og hovedskårne). Derfor kan 
hajfinner og hajkroppe ikke 
sammenholdes direkte med dette forhold, 
og overvågning må støttes på 
artsspecifikke omregningsfaktorer, hvilket 
vanskeliggør håndhævelse. For visse 
arters vedkommende (f.eks. makohaj 
(Isurus oxyrinchus)) er vægtforholdet 
desuden højere end det gennemsnitlige 
vægtforhold mellem finner og krop. Som 
følge af forarbejdningen kan finner og 
kroppen endvidere landes i forskellige 
havne. Af disse årsager er det virkningsløst 
at måle forholdet mellem vægten af 
finnerne og kroppene, hvilket dermed gør 
det muligt at udføre hajfinning. Under 
sådanne omstændigheder besværliggøres 
dataindsamlingen, fx artsidentifikation og 
bestandsstrukturen, der ligger til grund for 
videnskabelig rådgivning for 
fiskeriforvaltning og 
bevaringsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 15
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved forordning (EF) nr. 1185/2003 har 
medlemsstaterne ret til at udstede en særlig
fiskeritilladelse til forarbejdning om bord, 
hvorved hajfinnerne fjernes fra kroppen. 
For at sikre sammenhæng mellem 
finnernes og hajkroppenes vægt fastsættes 
et vægtforhold mellem finner og krop, men 

(3) Ved forordning (EF) nr. 1185/2003 har 
medlemsstaterne ret til at udstede en særlig 
fiskeritilladelse til forarbejdning om bord, 
hvorved hajfinnerne fjernes fra kroppen. 
For at sikre sammenhæng mellem 
finnernes og hajkroppenes vægt fastsættes 
et vægtforhold mellem finner og krop, men 
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som følge af forarbejdningen kan finner og 
kroppen landes i forskellige havne. I 
sådanne tilfælde er det virkningsløst at 
måle forholdet mellem vægten af finnerne 
og kroppene, hvilket dermed gør det muligt 
at udføre hajfinning. Under sådanne 
omstændigheder besværliggøres 
dataindsamlingen, fx artsidentifikation og 
bestandsstrukturen, der ligger til grund for 
videnskabelig rådgivning for 
fiskeriforvaltning og 
bevaringsforanstaltninger.

som følge af forarbejdningen kan finner og 
kroppen landes i forskellige havne. I 
sådanne tilfælde er det virkningsløst at 
måle forholdet mellem vægten af finnerne 
og kroppene, hvilket dermed gør det muligt 
at udføre hajfinning. Under sådanne 
omstændigheder besværliggøres 
dataindsamlingen, fx artsidentifikation og 
bestandsstrukturen, der ligger til grund for 
videnskabelig rådgivning for 
fiskeriforvaltning og 
bevaringsforanstaltninger, samt 
håndhævelsen af forordningen og 
sanktioner for manglende overholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 16
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) EU's medlemsstater gør sig store 
bekymringer hvad angår miljøspørgsmål, 
og EU stræber efter at være en af de 
ledende parter, når det gælder bevarelsen 
af økosystemer. Imidlertid er gældende 
EU-lovgivning vedrørende arter 
tilhørende den systematiske enhed 
Elasmobranchii ikke så streng som i 
andre lande og ikke streng nok til at sikre 
hverken en bæredygtig forvaltning eller 
bevarelsen af disse arter som følge af det 
høje vægtforhold mellem finner og krop, 
manglen på kvoter for mange arters 
vedkommende og de nugældende 
undtagelser.

Or. en
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Ændringsforslag 17
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En række regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer behandler 
i stigende grad finning af hajer, og deres 
videnskabelige organer foretrækker, at 
hajerne landes med finnerne på kroppen.

(6) En række regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer behandler 
i stigende grad finning af hajer, og deres 
videnskabelige organer foretrækker, at 
hajerne landes med finnerne på kroppen, 
da de har konstateret, at dette er den 
bedste måde at undgå finning på og vil 
gøre det lettere at indsamle data til brug 
for vurderinger af bestandene.

Or. en

Ændringsforslag 18
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I 2010-2011 gennemførte Europa-
Kommissionen som del af den påkrævende 
konsekvensanalyse en offentlig høring med 
henblik på at indsamle oplysninger om den 
bedste måde at ændre Rådets forordning 
(EF) nr. 1185/2003 på. Konklusionen af 
konsekvensanalysen er, at forordningen bør 
ændres, således at alle hajer landes med 
finnerne på kroppen. For at nå den 
grundlæggende målsætning og bevare 
hajbestandene og som følge af resultatet af 
den offentlige høring er det nødvendigt og 
hensigtsmæssigt at ændre forordning (EF) 
nr. 1185/2003 i overensstemmelse 
hermed —

(7) I 2010-2011 gennemførte Europa-
Kommissionen som del af den påkrævende 
konsekvensanalyse en offentlig høring med 
henblik på at indsamle oplysninger om den 
bedste måde at ændre Rådets forordning 
(EF) nr. 1185/2003 på. Resultatet af 
høringen viser, at "landing med finnerne 
på" anses for det bedste alternativ.
Konklusionen af konsekvensanalysen er, at 
forordningen bør ændres, således at alle 
hajer landes med finnerne på kroppen. For 
at nå den grundlæggende målsætning og 
bevare hajbestandene og som følge af 
resultatet af den offentlige høring er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt at ændre 
forordning (EF) nr. 1185/2003 i 
overensstemmelse hermed —
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