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Amendamentul 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Peștii care aparțin taxonului 
Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile 
de mare și pisicile de mare, sunt în general 
foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, 
datorită caracteristicilor ciclului lor de 
viață: creștere lentă, maturitate târzie și 
număr redus de exemplare tinere. În ultimii 
ani, anumite populații de rechini au fost 
vizate în mod special și amenințate cu 
dispariția ca urmare a creșterii puternice a 
cererii de produse derivate de rechin, în 
special înotătoare.

(2) Peștii care aparțin taxonului 
Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile 
de mare și pisicile de mare, sunt în general 
foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, 
datorită caracteristicilor ciclului lor de 
viață: creștere lentă, maturitate târzie și 
număr redus de exemplare tinere.
Capturile nesustenabile de rechini 
periclitează echilibrul ecosistemelor 
marine, iar în ultimii ani, anumite 
populații de rechini au fost vizate în mod 
special și amenințate cu dispariția ca 
urmare a creșterii puternice a cererii de 
produse derivate de rechin, în special 
înotătoare. Cererea în creștere dar și 
prețul ridicat al preparatelor pe bază de 
înotătoare de rechin au dus de asemenea 
și la o intensificare a braconajului.

Or. ro

Amendamentul 12
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Peștii care aparțin taxonului 
Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile 
de mare și pisicile de mare, sunt în general 
foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, 
datorită caracteristicilor ciclului lor de 
viață: creștere lentă, maturitate târzie și 
număr redus de exemplare tinere. În ultimii 

(2) Peștii care aparțin taxonului 
Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile 
de mare și pisicile de mare, sunt în general 
foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, 
datorită caracteristicilor ciclului lor de 
viață: creștere lentă, maturitate târzie și 
număr redus de exemplare tinere. În ultimii 
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ani, anumite populații de rechini au fost
vizate în mod special și amenințate cu 
dispariția ca urmare a creșterii puternice a 
cererii de produse derivate de rechin, în 
special înotătoare.

ani, anumite populații de rechini au fost 
vizate în mod special de navele de pescuit 
aflate sub pavilionul statelor membre sau 
al unor țări terțe în ape maritime supuse 
suveranității sau jurisdicției statelor 
membre sau în alte ape maritime și sunt 
în prezent amenințate cu dispariția ca 
urmare a creșterii puternice a cererii de 
produse derivate din rechin, în special 
înotătoare.

Or. en

Amendamentul 13
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înotătoarele de rechin nu constituie 
un ingredient tradițional al alimentației 
europene, pe când rechinii chiar 
constituie un element necesar al 
ecosistemului marin al UE; de aceea, 
gestionarea și ocrotirea lor, precum și în 
general promovarea unui sector al 
pescuitului gestionat în mod sustenabil în 
folosul mediului și al oamenilor care 
lucrează în acest sector ar trebui să fie 
prioritare.

Or. en

Amendamentul 14
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 (3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
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permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 
înotătoarele rechinilor pot fi detașate de 
carcase. Pentru a se asigura corespondența
dintre greutatea înotătoarelor și cea a 
carcaselor, se stabilește un raport de 
greutate între înotătoare și carcase dar, ca 
urmare a operațiilor de prelucrare, 
înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în 
porturi diferite. În astfel de cazuri, 
utilizarea raportului de greutate devine 
ineficace și permite practica îndepărtării 
înotătoarelor rechinilor. În aceste condiții, 
este îngreunată colectarea datelor, precum 
cele privind identificarea speciilor și 
structura populației, date care stau la baza 
avizelor științifice pentru stabilirea 
măsurilor de conservare în domeniul 
pescuitului.

permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 
înotătoarele rechinilor pot fi detașate de 
carcase. Pentru a se asigura corespondența
între greutatea înotătoarelor și cea a 
carcaselor, se stabilește un raport de 
greutate între înotătoare și carcase. Totuși,
raportul este teoretic, întrucât se bazează 
pe raportul de greutate dintre înotătoarele 
rechinilor și greutatea totală, în timp ce 
rechinii sunt debarcați de regulă 
„procesați” (adică eviscerați și decapitați). 
De aceea, înotătoarele și carcasele de 
rechini nu pot fi comparate direct prin 
aplicarea raportului, iar monitorizarea 
trebuie să se bazeze pe factori de 
conversie specifici fiecărei specii, 
complicând aplicarea regulii. Raportul 
este, de asemenea, mai mare decât 
raportul de greutate mediu dintre 
înotătoare și carcasă în cazul anumitor 
specii (de exemplu, rechinul Mako, Isurus 
oxyrinchus). În plus, ca urmare a 
operațiilor de prelucrare, înotătoarele și 
carcasele pot fi debarcate în porturi 
diferite. Din aceste motive, utilizarea 
raportului de greutate devine ineficace și 
permite practica îndepărtării înotătoarelor 
rechinilor. În aceste condiții, este 
îngreunată colectarea datelor, precum cele 
privind identificarea speciilor și structura 
populației) care stau la baza avizelor 
științifice pentru stabilirea măsurilor de
gestionare și de conservare în domeniul 
pescuitului.

Or. en

Amendamentul 15
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 
înotătoarele rechinilor pot fi detașate de 
carcase. Pentru a se asigura corespondența 
dintre greutatea înotătoarelor și cea a 
carcaselor, se stabilește un raport de 
greutate între înotătoare și carcase dar, ca 
urmare a operațiilor de prelucrare, 
înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în 
porturi diferite. În astfel de cazuri, 
utilizarea raportului de greutate devine 
ineficace și permite practica îndepărtării 
înotătoarelor rechinilor. În aceste condiții, 
este îngreunată colectarea datelor, precum 
cele privind identificarea speciilor și 
structura populației, date care stau la baza 
avizelor științifice pentru stabilirea 
măsurilor de conservare în domeniul 
pescuitului.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 
înotătoarele rechinilor pot fi detașate de 
carcase. Pentru a se asigura corespondența 
dintre greutatea înotătoarelor și cea a 
carcaselor, se stabilește un raport de 
greutate între înotătoare și carcase dar, ca 
urmare a operațiilor de prelucrare, 
înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în 
porturi diferite. În astfel de cazuri, 
utilizarea raportului de greutate devine 
ineficace și permite practica îndepărtării 
înotătoarelor rechinilor. În aceste condiții, 
este îngreunată colectarea datelor, precum 
cele privind identificarea speciilor și 
structura populației, date care stau la baza 
avizelor științifice pentru stabilirea 
măsurilor de conservare în domeniul 
pescuitului, precum și aplicarea 
regulamentului și sancționarea actelor de 
neconformitate.

Or. en

Amendamentul 16
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre UE sunt foarte 
preocupate de chestiunile de mediu și UE 
aspiră să fie în plutonul fruntaș în 
privința ocrotirii ecosistemelor; cu toate 
acestea, legislația actuală a UE cu privire 
la speciile aparținând taxonului 
Elasmobranchii nu este la fel de strictă ca 
în alte țări și este insuficientă pentru a 
asigura gestionarea sustenabilă și 
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ocrotirea acestor specii, din cauza valorii 
mari a raportului înotătoare/carcasă, a 
lipsei de cote pentru multe specii și a 
derogărilor existente.

Or. en

Amendamentul 17
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Organizațiile regionale de gestionare a 
pescuitului abordează din ce în ce mai mult 
problema îndepărtării înotătoarelor 
rechinilor, iar organismele științifice ale 
acestor organizații își exprimă preferința 
pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele 
atașate în mod natural de carcasă.

(6) Organizațiile regionale de gestionare a 
pescuitului abordează din ce în ce mai mult 
problema îndepărtării înotătoarelor 
rechinilor, iar organismele științifice ale 
acestor organizații își exprimă preferința 
pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele 
atașate în mod natural de carcasă, 
constatând că acesta este cel mai bun 
mijloc de a împiedica îndepărtarea 
înotătoarelor și că va facilita colectarea 
de date pentru evaluarea stocurilor.

Or. en

Amendamentul 18
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În perioada 2010-2011, ca parte a 
necesarei evaluări a impactului, Comisia 
Europeană a efectuat o consultare publică 
pentru a colecta informații cu privire la cea 
mai adecvată modalitate de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1185/2003. 
Concluzia evaluării impactului este că 

(7) În perioada 2010-2011, ca parte a 
necesarei evaluări a impactului, Comisia 
Europeană a efectuat o consultare publică 
pentru a colecta informații cu privire la cea 
mai adecvată modalitate de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1185/2003. 
Rezultatele consultării arată că abordarea 



PE483.835v01-00 8/8 AM\894834RO.doc

RO

regulamentul trebuie modificat astfel încât 
toți rechinii să fie debarcați cu înotătoarele 
încă atașate. Este necesar și adecvat pentru 
atingerea obiectivelor de bază ale 
conservării efectivelor de rechini, ținând 
cont de rezultatele consultării publice, să se 
modifice Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
în consecință,

care prevede „păstrarea înotătoarelor 
atașate” este considerată ca fiind opțiunea 
preferată. Concluzia evaluării impactului 
este că regulamentul trebuie modificat 
astfel încât toți rechinii să fie debarcați cu 
înotătoarele încă atașate. Este necesar și 
adecvat pentru atingerea obiectivelor de 
bază ale conservării efectivelor de rechini, 
ținând cont de rezultatele consultării 
publice, să se modifice Regulamentul (CE) 
nr. 1185/2003 în consecință,

Or. fr


