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Ändringsförslag 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Hajar och rockor (gruppen 
Elasmobranchii) är generellt mycket 
sårbara för överexploatering eftersom deras 
livscykel kännetecknas av långsam tillväxt, 
sen könsmognad och litet antal ungar. 
Under senare år har vissa hajpopulationer 
varit utsatta för ett intensivt riktat fiske och 
är starkt hotade till följd av en kraftigt ökad 
efterfrågan på hajprodukter, särskilt fenor.

(2) Hajar och rockor (gruppen 
Elasmobranchii) är generellt mycket 
sårbara för överexploatering eftersom deras 
livscykel kännetecknas av långsam tillväxt, 
sen könsmognad och litet antal ungar. Ett 
ohållbart hajfiske stör balansen i de 
marina ekosystemen och under senare år 
har vissa hajpopulationer varit utsatta för 
ett intensivt riktat fiske och är starkt hotade 
till följd av en kraftigt ökad efterfrågan på 
hajprodukter, särskilt fenor. Ökad 
efterfrågan på hajfensberedningar och de 
höga priser de betingar har också lett till 
ökat olagligt fiske.

Or. ro

Ändringsförslag 12
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Hajar och rockor (gruppen 
Elasmobranchii) är generellt mycket 
sårbara för överexploatering eftersom deras 
livscykel kännetecknas av långsam tillväxt, 
sen könsmognad och litet antal ungar. 
Under senare år har vissa hajpopulationer 
varit utsatta för ett intensivt riktat fiske och 
är starkt hotade till följd av en kraftigt ökad 
efterfrågan på hajprodukter, särskilt fenor.

(2) Hajar och rockor (gruppen 
Elasmobranchii) är generellt mycket 
sårbara för överexploatering eftersom deras 
livscykel kännetecknas av långsam tillväxt, 
sen könsmognad och litet antal ungar. 
Under senare år har vissa hajpopulationer 
varit utsatta för ett intensivt riktat fiske 
som utövas i vatten under en 
medlemsstats suveränitet eller jurisdiktion 
eller i andra vatten av fartyg som för en 
medlemsstats eller ett tredjelands flagg,
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och de är starkt hotade till följd av en 
kraftigt ökad efterfrågan på hajprodukter, 
särskilt fenor.

Or. en

Ändringsförslag 13
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Hajfenor är visserligen inte någon 
traditionell ingrediens i det europeiska 
kosthållet, men hajarna är utan vidare ett 
nödvändigt inslag i EU:s marina 
ekosystem. Därför bör bevarande och 
förvaltning av hajar prioriteras, liksom 
överlag främjandet av en hållbart 
förvaltad fiskesektor, till nytta både för 
miljön och för dem som arbetar inom 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 14
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förordning (EG) nr 1185/2003 ger 
medlemsstaterna möjlighet att utfärda 
särskilda fisketillstånd som tillåter 
bearbetning ombord varvid hajfenor 
avlägsnas från kropparna. För att 
säkerställa en motsvarigheten mellan 
fenors och kroppars vikt fastställs ett 
viktförhållande mellan fenor och kroppar,
men efter bearbetning kan fenor och 

(3) Förordning (EG) nr 1185/2003 ger 
medlemsstaterna möjlighet att utfärda 
särskilda fisketillstånd som tillåter 
bearbetning ombord varvid hajfenor 
avlägsnas från kropparna. För att 
säkerställa motsvarigheten mellan fenors 
och kroppars vikt fastställs ett 
viktförhållande mellan fenor och kroppar. 
Detta förhållande är dock teoretiskt, 
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kroppar landas i olika hamnar. I sådana 
fall är användningen av viktförhållandet 
ineffektiv, vilket gör det möjligt att bedriva 
hajfensfiske. Dessa omständigheter 
försvårar insamlingen av data (t.ex. 
artbestämning, populationsstruktur) som 
ligger till grund för vetenskaplig 
rådgivning för fiskeriförvaltning och 
bevarandeåtgärder.

eftersom det utgår från viktförhållandet 
mellan fenor och hela hajkroppar, fastän 
hajar brukar landas rensade och med 
huvudet borttaget. Därför går det inte att 
direkt jämföra hajfenor och hajkroppar 
med viktförhållandet och övervakningen 
måste ske med hjälp av artspecifika 
omräkningsfaktorer, något som försvårar 
övervakningen av efterlevnaden.
Viktförhållandet är också högre än det 
genomsnittliga förhållandet mellan fenor 
och kropp för somliga arter (såsom 
makohaj, Isurus oxyrinchus). Dessutom 
kan det hända att fenor och kroppar efter 
bearbetning landas i olika hamnar. Av 
dessa orsaker är användningen av 
viktförhållandet ineffektiv, vilket gör det 
möjligt att bedriva hajfensfiske. Dessa 
omständigheter försvårar insamlingen av 
data (t.ex. artbestämning, 
populationsstruktur) som ligger till grund 
för vetenskaplig rådgivning för 
fiskeriförvaltning och bevarandeåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 15
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förordning (EG) nr 1185/2003 ger 
medlemsstaterna möjlighet att utfärda 
särskilda fisketillstånd som tillåter 
bearbetning ombord varvid hajfenor 
avlägsnas från kropparna. För att 
säkerställa en motsvarigheten mellan 
fenors och kroppars vikt fastställs ett 
viktförhållande mellan fenor och kroppar, 
men efter bearbetning kan fenor och 
kroppar landas i olika hamnar. I sådana fall 
är användningen av viktförhållandet 
ineffektiv, vilket gör det möjligt att bedriva 

(3) Förordning (EG) nr 1185/2003 ger 
medlemsstaterna möjlighet att utfärda 
särskilda fisketillstånd som tillåter 
bearbetning ombord varvid hajfenor 
avlägsnas från kropparna. För att 
säkerställa en motsvarigheten mellan 
fenors och kroppars vikt fastställs ett 
viktförhållande mellan fenor och kroppar, 
men efter bearbetning kan fenor och 
kroppar landas i olika hamnar. I sådana fall 
är användningen av viktförhållandet 
ineffektiv, vilket gör det möjligt att bedriva 
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hajfensfiske. Dessa omständigheter 
försvårar insamlingen av data (t.ex. 
artbestämning, populationsstruktur) som 
ligger till grund för vetenskaplig 
rådgivning för fiskeriförvaltning och 
bevarandeåtgärder.

hajfensfiske. Dessa omständigheter 
försvårar insamlingen av data (t.ex. 
artbestämning, populationsstruktur) som 
ligger till grund för vetenskaplig 
rådgivning för fiskeriförvaltning och 
bevarandeåtgärder och likaså blir det 
svårare att övervaka att förordningen 
efterlevs och att straffa dem som bryter 
mot den.

Or. en

Ändringsförslag 16
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) EU:s medlemsstater är mycket måna 
om miljön och EU strävar efter att vara 
en av de ledande inom bevarandet av 
ekosystemen, men unionslagstiftningen i
dag om bevarandet av arterna av 
underklassen Elasmobranchii är inte lika 
kraftfull som andra länders lagstiftning 
och inte heller tillräcklig för att garantera 
att dessa arter förvaltas och bevaras 
hållbart, på grund av det höga 
viktförhållandet mellan fenor och 
kroppar, avsaknaden av kvoter för ett 
flertal arter samt de gällande undantagen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer lägger allt 
större vikt vid frågan om hajfensfiske och 
deras vetenskapliga organ förordar att hajar 
landas med fenorna naturligt fästade vid 
kroppen.

(6) Regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer lägger allt 
större vikt vid frågan om hajfensfiske och 
deras vetenskapliga organ förordar att hajar 
landas med fenorna naturligt fästade vid 
kroppen, i och med att de märkt att detta 
är det bästa sättet att förebygga 
hajfensfiske, tillsammans med att det 
kommer att underlätta insamlingen av 
data för beståndsuppskattningar.

Or. en

Ändringsförslag 18
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europeiska kommissionen höll 2010–
2011, som en del av den nödvändiga 
konsekvensbedömningen, ett offentligt 
samråd för att samla in information om det 
lämpligaste sättet att ändra förordning (EG) 
nr 1185/2003. Slutsatsen av 
konsekvensbedömningen är att 
förordningen bör ändras så att alla hajar 
måste landas med fenorna kvar. För att nå 
det grundläggande målet att bevara 
hajbestånden, och mot bakgrund av 
resultatet av det offentliga samrådet, är det 
nödvändigt och lämpligt att ändra 
förordning (EG) nr 1185/2003 i enlighet 
med detta.

(7) Europeiska kommissionen höll 2010–
2011, som en del av den nödvändiga 
konsekvensbedömningen, ett offentligt 
samråd för att samla in information om det 
lämpligaste sättet att ändra förordning (EG) 
nr 1185/2003. Resultatet av samrådet visar 
att ”landning med fenorna kvar” anses 
vara det lämpligaste alternativet.
Slutsatsen av konsekvensbedömningen är 
att förordningen bör ändras så att alla hajar 
måste landas med fenorna kvar. För att nå 
det grundläggande målet att bevara 
hajbestånden, och mot bakgrund av 
resultatet av det offentliga samrådet, är det 
nödvändigt och lämpligt att ändra 
förordning (EG) nr 1185/2003 i enlighet 
med detta.

Or. fr


