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Amendement 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Vissen van het taxon Elasmobranchii, 
waaronder haaien en roggen vallen, zijn 
over het algemeen door hun kenmerkende 
levenscyclus met een langzame groei, late 
geslachtsrijpheid en geringe aantal jongen 
zeer kwetsbaar voor overbevissing. De 
laatste jaren zijn de haaienpopulaties sterk 
bevist en ernstig bedreigd als gevolg van 
een dramatische toename van de vraag naar 
haaienproducten, en dan met name vinnen.

(2) Vissen van het taxon Elasmobranchii, 
waaronder haaien en roggen vallen, zijn 
over het algemeen door hun kenmerkende 
levenscyclus met een langzame groei, late 
geslachtsrijpheid en geringe aantal jongen 
zeer kwetsbaar voor overbevissing. 
Wegens de niet-duurzame haaienvangst is 
het evenwicht van de mariene 
ecosystemen in gevaar en de laatste jaren 
zijn de haaienpopulaties sterk bevist en 
ernstig bedreigd als gevolg van een 
dramatische toename van de vraag naar 
haaienproducten, en dan met name vinnen.
De groeiende vraag naar gerechten met 
haaienvinnen en de hoge prijs die voor 
haaienvinnen wordt betaald, hebben 
eveneens geleid tot een toename van de 
illegale vangsten.

Or. ro

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Vissen van het taxon Elasmobranchii, 
waaronder haaien en roggen vallen, zijn 
over het algemeen door hun kenmerkende 
levenscyclus met een langzame groei, late 
geslachtsrijpheid en geringe aantal jongen 
zeer kwetsbaar voor overbevissing. De 
laatste jaren zijn de haaienpopulaties sterk 
bevist en ernstig bedreigd als gevolg van 
een dramatische toename van de vraag naar 

(2) Vissen van het taxon Elasmobranchii, 
waaronder haaien en roggen vallen, zijn 
over het algemeen door hun kenmerkende 
levenscyclus met een langzame groei, late 
geslachtsrijpheid en geringe aantal jongen 
zeer kwetsbaar voor overbevissing. De 
laatste jaren zijn de haaienpopulaties sterk 
bevist door vaartuigen die onder de vlag 
van een lidstaat of derde landen varen in 
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haaienproducten, en dan met name vinnen. maritieme wateren die onder de 
soevereiniteit of jurisdictie van de 
lidstaten vallen, of in andere maritieme 
wateren, en ernstig bedreigd als gevolg van 
een dramatische toename van de vraag naar 
haaienproducten, en dan met name vinnen.

Or. en

Amendement 13
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Haaienvinnen maken van oudsher 
geen deel uit van de Europese voeding, 
maar zij vormen een noodzakelijk 
onderdeel van het mariene ecosysteem 
van de EU. Derhalve zou prioriteit moeten 
worden verleend aan hun beheer en 
instandhouding, alsmede aan de 
bevordering van een duurzaam beheerde 
visserijsector in het algemeen ten behoeve 
van het milieu en de mensen die in de 
sector werkzaam zijn.

Or. en

Amendement 14
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten mogen op grond van 
Verordening (EG) nr. 1185/2003 een 
speciaal visdocument afgeven waarmee zij 
toestemming geven de haaien aan boord te 
verwerken, zodat de haaienvinnen van het 

(3) De lidstaten mogen op grond van 
Verordening (EG) nr. 1185/2003 een 
speciaal visdocument afgeven waarmee zij 
toestemming geven de haaien aan boord te 
verwerken, zodat de haaienvinnen van het 
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karkas mogen worden afgesneden. Om 
ervoor te zorgen dat het gewicht van de 
vinnen en de karkassen overeenstemt, is 
een gewichtsverhouding tussen de vinnen 
en de karkassen vastgesteld, maar na de 
verwerking kunnen vinnen en karkassen in 
verschillende havens worden aangeland. In 
dergelijke gevallen wordt de toepassing 
van de verhouding ondoeltreffend en die 
situatie geeft aanleiding tot het vinnen van 
haaien. Onder deze omstandigheden wordt 
de gegevensverzameling (bijvoorbeeld 
over de aangetroffen soorten en de 
populatiestructuur) ter onderbouwing van 
het wetenschappelijk advies voor de 
vaststelling van visserijbeheers- en 
instandhoudingsmaatregelen sterk 
bemoeilijkt.

karkas mogen worden afgesneden. Om 
ervoor te zorgen dat het gewicht van de 
vinnen en dat van de karkassen met elkaar 
overeenkomt, is een vaste verhouding
tussen het gewicht van de vinnen en dat 
van de karkassen vastgesteld. Deze 
verhouding is echter theoretisch, omdat 
zij is gebaseerd op de verhouding tussen 
het gewicht van haaienvinnen en dat van 
hele haaien, terwijl de haaien doorgaans 
schoongemaakt worden aangeland (dat 
wil zeggen uitgehaald en zonder kop).  
Derhalve kunnen haaienvinnen en 
karkassen niet direct middels deze 
verhouding tegen elkaar worden afgezet 
en moeten de controles zijn gebaseerd op 
voor de soort typische 
omrekeningsfactoren, waardoor het 
opleggen van de naleving wordt 
bemoeilijkt. De verhouding ligt bij een 
aantal soorten ook hoger dan het 
gemiddelde vin-/karkasgewicht 
(bijvoorbeeld bij de mako, Isurus 
Oxyrhynchus). Bovendien kunnen vinnen 
en karkassen na de verwerking in 
verschillende havens worden aangeland.
Om deze redenen wordt de toepassing van 
de verhouding ondoeltreffend en die 
situatie geeft aanleiding tot het vinnen van 
haaien. Onder deze omstandigheden wordt 
de gegevensverzameling (bijvoorbeeld 
over de aangetroffen soorten en de 
populatiestructuur) ter onderbouwing van 
het wetenschappelijk advies voor de 
vaststelling van visserijbeheers- en 
instandhoudingsmaatregelen sterk 
bemoeilijkt.

Or. en

Amendement 15
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten mogen op grond van 
Verordening (EG) nr. 1185/2003 een 
speciaal visdocument afgeven waarmee zij 
toestemming geven de haaien aan boord te 
verwerken, zodat de haaienvinnen van het 
karkas mogen worden afgesneden. Om 
ervoor te zorgen dat het gewicht van de 
vinnen en de karkassen overeenstemt, is 
een gewichtsverhouding tussen de vinnen 
en de karkassen vastgesteld, maar na de 
verwerking kunnen vinnen en karkassen in 
verschillende havens worden aangeland. In 
dergelijke gevallen wordt de toepassing 
van de verhouding ondoeltreffend en die 
situatie geeft aanleiding tot het vinnen van 
haaien. Onder deze omstandigheden wordt
de gegevensverzameling (bijvoorbeeld 
over de aangetroffen soorten en de 
populatiestructuur) ter onderbouwing van 
het wetenschappelijk advies voor de 
vaststelling van visserijbeheers- en 
instandhoudingsmaatregelen sterk 
bemoeilijkt.

(3) De lidstaten mogen op grond van 
Verordening (EG) nr. 1185/2003 een 
speciaal visdocument afgeven waarmee zij 
toestemming geven de haaien aan boord te 
verwerken, zodat de haaienvinnen van het 
karkas mogen worden afgesneden. Om 
ervoor te zorgen dat het gewicht van de 
vinnen en de karkassen overeenstemt, is 
een gewichtsverhouding tussen de vinnen 
en de karkassen vastgesteld, maar na de 
verwerking kunnen vinnen en karkassen in 
verschillende havens worden aangeland. In 
dergelijke gevallen wordt de toepassing 
van de verhouding ondoeltreffend en die 
situatie geeft aanleiding tot het vinnen van 
haaien. Onder deze omstandigheden 
worden de gegevensverzameling 
(bijvoorbeeld over de aangetroffen soorten 
en de populatiestructuur) ter onderbouwing 
van het wetenschappelijk advies voor de 
vaststelling van visserijbeheers- en 
instandhoudingsmaatregelen, evenals het 
opleggen van de naleving van de 
verordening en het bestraffen van niet-
naleving sterk bemoeilijkt.

Or. en

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De EU-lidstaten zijn zeer begaan 
met milieuvraagstukken en de EU streeft 
ernaar een van de leiders bij het behoud 
van de ecosystemen te zijn. De vigerende 
EU-wetgeving inzake de soorten van het 
taxon Elasmobranchii is echter niet zo 
strikt als de wetgeving buiten de EU en 
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volstaat niet om het duurzame beheer en 
behoud van deze soorten te waarborgen, 
gezien de hoge gewichtsverhouding tussen 
de vinnen en de karkassen, het ontbreken 
van quota voor vele soorten en de 
bestaande afwijkingen. 

Or. en

Amendement 17
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Regionale organisaties voor 
visserijbeheer spannen zich in toenemende 
mate in om iets aan het probleem van het 
vinnen van haaien te doen, en hun 
wetenschappelijke organen geven de 
voorkeur aan het aanlanden van haaien 
waarbij de vinnen nog op natuurlijke wijze 
aan het karkas vastzitten.

(6) Regionale organisaties voor 
visserijbeheer spannen zich in toenemende 
mate in om iets aan het probleem van het 
vinnen van haaien te doen, en hun 
wetenschappelijke organen geven de 
voorkeur aan het aanlanden van haaien 
waarbij de vinnen nog op natuurlijke wijze 
aan het karkas vastzitten en merken op dat 
dit de beste wijze is om het vinnen te 
voorkomen en de verzameling van 
gegevens te vergemakkelijken die nodig 
zijn voor de beoordeling van de 
bestanden.

Or. en

Amendement 18
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In 2010-2011 heeft de Europese 
Commissie als onderdeel van de vereiste 
effectrapportage een openbare raadpleging 

(7) In 2010-2011 heeft de Europese 
Commissie als onderdeel van de vereiste 
effectrapportage een openbare raadpleging 
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georganiseerd om informatie te verzamelen 
over de beste manier om Verordening (EG) 
nr. 1185/2003 te wijzigen. De conclusie 
van de effectrapportage is dat de 
verordening in die zin moet worden 
gewijzigd dat alle haaien moeten worden 
aangeland met de vinnen er nog aan vast. 
In het licht van de resultaten van de 
openbare raadpleging moet Verordening 
(EG) nr. 1185/2003 dienovereenkomstig 
worden gewijzigd om de basisdoelstelling 
van de instandhouding van de 
haaienbestanden te bereiken,

georganiseerd om informatie te verzamelen 
over de beste manier om Verordening (EG) 
nr. 1185/2003 te wijzigen. Uit de 
resultaten van de raadpleging blijkt dat de 
aanpak waarbij de vinnen nog aan het 
karkas vastzitten, de voorkeur krijgt. De 
conclusie van de effectrapportage is dat de 
verordening in die zin moet worden 
gewijzigd dat alle haaien moeten worden 
aangeland met de vinnen er nog aan vast. 
In het licht van de resultaten van de 
openbare raadpleging moet Verordening 
(EG) nr. 1185/2003 dienovereenkomstig 
worden gewijzigd om de basisdoelstelling 
van de instandhouding van de 
haaienbestanden te bereiken,

Or. fr


