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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Den skadelige praksis med "finning", dvs. fjernelse af hajfinner om bord på fiskerfartøjer for 
derefter at kaste resten af hajen over bord, har været officielt forbudt i Den Europæiske Union 
siden 2003 ved forordning (EF) nr. 1185/2003.

I henhold til nævnte forordning kan der dog gøres undtagelser og opnås "særlige 
fiskeritilladelser", undtagelser, som er blevet reglen for navnlig to medlemsstater, nemlig 
Spanien og Portugal.

Det komplicerede system, der gælder for udstedelse af tilladelse til fjernelse af hajfinner om 
bord inden for en grænse, hvor finnernes vægt ikke må overstige 5 % af hajkroppenes vægt, 
har reelt gjort det umuligt at foretage effektiv kontrol. Det er nemlig særdeles vanskeligt at 
kontrollere, om dette forhold bliver overholdt (kroppenes vægt varierer alt efter, om de er 
rensede eller ej), navnlig i tilfælde, hvor finner og kroppe landes i forskellige havne.

Hele forskningsverdenen er enig om, at der for at sætte en stopper for finning må indføres 
krav om at lande finnerne naturligt fastsiddende på kroppen.

Som følge af denne konstatering og i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået 
på FAO-niveau, forelagde Kommissionen i 2009 en meddelelse om en EF-handlingsplan for 
bevarelse og forvaltning af hajer, som danner grundlag for det her foreliggende forslag om 
ændring af forordning (EF) nr.1185/2003 med henblik på afskaffelse af alle nugældende 
undtagelser.

Et marked for sårbare arter

Fisk, der tilhører den systematiske enhed Elasmobranchii, som omfatter hajer, skader og 
rokker, har nogle specifikke biologiske kendetegn, som gør dem særlig sårbare over for ikke-
reguleret og intensiv befiskning. Deres lave reproduktionspotentiale og lave kapacitet med 
hensyn til tilvækst og genoprettelse af populationen skyldes, at de kønsmodnes særdeles sent.  
F.eks. kønsmodnes en makohanhaj i en alder af 7-9 år, mens det for hunhajens vedkommende 
sker i en alder af 19-21 år. Desuden reproducerer denne art sig kun hvert tredje år, og 
drægtighedsperioden er 15-18 måneder lang, hvilket gør, at der kun fødes et begrænset antal 
hajunger.     

De mest befiskede arter er blåhaj (Prionace glauca), som tegner sig for 80 % af den 
europæiske fangst, og makohaj (Isurus oxirinchus), som tegner sig for 10 %. IUCN (Den 
Internationale Naturbeskyttelsessammenslutning) betragter makohaj som en sårbar art og 
blåhaj som en næsten truet art i verden og en sårbar art i Middelhavet.

Stillet over for faldet i bestandene af disse arter har De Forenede Stater, hele otte 
Centralamerikanske lande, Taiwan, Tyskland og Det Forenede Kongerige allerede besluttet 
ikke længere at tillade finning om bord på fartøjer.

På verdensplan beklæder Europa andenpladsen, når det gælder antallet af hajfangster. Ifølge 
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data fra FAO's Fishstat angav EU-medlemsstaterne i 2009 at have landet hele 111 916 tons 
skader, rokker og hajer, svarende til 16 % af alle landinger i verden.

Den Europæiske Union er en af de største eksportører af hajfinner til markederne i Hongkong 
og Kina, og denne handel er en af de mest givtige i fiskerisektoren, idet finnerne nemlig er 
basisingrediensen i en meget efterspurgt kinesisk suppe. 

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter på det kraftigste Kommissionens forslag. Den metode, hvor finnerne er 
naturligt fastsiddende på hajkroppen, er den eneste gyldige metode til begrænsning af finning 
og sikring af en for medlemsstaterne enkel, effektiv og overkommelig kontrol af 
overholdelsen af den her foreliggende forordning. Formålet med de stillede ændringsforslag 
er derfor at gøre ordlyden klarere og skærpe bestemmelserne.

Navnlig anses det for vigtigt at præcisere, at inspektioner udvides til at omfatte hele 
anvendelsesområdet for forordningen, som således ikke blot finder anvendelse på 
fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, men på alle fiskerfartøjer i Unionens 
havfarvande. F.eks. ses det hyppigt, at japanske langlinefartøjer lander hajfinner i havnen i 
Vigo i Galicien.

I betragtning af den alvorlige mangel på videnskabelige data om disse arter bør 
medlemsstaterne i deres årsrapporter til Kommissionen forelægge mere detaljerede 
oplysninger om landingerne af hajer med angivelse af de fangede arter, antal eksemplarer, den 
samlede vægt for hver enkelt art og fiskerizoner, således at der kan oprettes sådanne 
videnskabeligt pålidelige databanker, som er nødvendige for at træffe foranstaltninger til 
opfølgning af EF-handlingsplanen for bevarelse og bæredygtig forvaltning af hajer.

Desuden bør der også føres bedre tilsyn med kvaliteten af den foretagne kontrol, således at 
Kommissionen kan gives mere præcise og fyldestgørende oplysninger om den type 
inspektioner og sanktioner, der anvendes i de forskellige medlemsstater.

Desuden er det blevet anset for hensigtsmæssigt også i forordningens dispositive del at 
tydeliggøre, at det påhviler alle fiskerfartøjer at lande hajer med finnerne naturligt 
fastsiddende på kroppen, da dette i øjeblikket blot er underforstået i teksten.

Endelig har det været ønsket at henlede opmærksomheden på, at et meget stort politisk flertal 
i Europa-Parlamentet støttede den skriftlige erklæring af 16. december 2010, hvori 
Kommissionen opfordredes til fuldstændig at forbyde finning af hajer. Med det foreliggende 
forslag har EU's udøvende organ fulgt konkret op på denne nødvendige opfordring, så nu må 
Parlamentet bakke kraftigt op om det.  

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

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. I de seneste år har visse 
hajbestande været voldsomt udsatte som 
følge af fiskeri fra fartøjer, der fører en 
medlemsstats 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. it

(Jf. ordlyden i artikel 1, nr. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1185/2003)

Begrundelse
På verdensplan beklæder Den Europæiske Union andenpladsen for så vidt angår fangsten af 
hajer, idet den i 2009 ifølge data fra FAO's Fishstat tegnede sig for 16 % af alle fangster af 
hajer, skader og rokker i verden. Størstedelen af disse fangster tages af spanske og 
portugisiske langlinefartøjer med fryseanlæg, der driver fiskeri i Atlanterhavet, Stillehavet og 
Det Indiske Ocean.

Ændringsforslag 2

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) (Vedrører ikke den danske tekst)
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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.

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De forenede Nationers Organisation for 
Ernæring og Landbrug (FAO) vedtog i 
1999 en international handlingsplan til 
bevarelse og forvaltning af hajer, som 
dannede grundlag for Kommissionens 
meddelelse fra 2009 om en EF-
handlingsplan for bevarelse og forvaltning 
af hajer, hvorved EU forpligtede sig til at 
vedtage alle nødvendige foranstaltninger til 
bevarelse af hajer og minimere affald og 
udsmid fra hajfangster. Rådet godkendte 
EU's overordnede tilgang og særlige 
målsætninger, som blev fastsat i 
ovennævnte meddelelse.

(4) De forenede Nationers Organisation for 
Ernæring og Landbrug (FAO) vedtog i 
1999 en international handlingsplan til 
bevarelse og forvaltning af hajer, som 
dannede grundlag for Kommissionens 
meddelelse af 5. februar 2009 om en EF-
handlingsplan for bevarelse og forvaltning 
af hajer, hvorved EU forpligtede sig til at 
vedtage alle nødvendige foranstaltninger til 
bevarelse af hajer og minimere affald og 
udsmid fra hajfangster. Rådet godkendte 
EU's overordnede tilgang og særlige 
målsætninger, som blev fastsat i 
ovennævnte meddelelse, og tilskyndede 
Kommissionen til navnlig at fokusere på 
spørgsmålet om finning og til så hurtigt 
som muligt at foreslå ændringer til 
forordning (EF) nr. 1185/2003, navnlig 
for så vidt angår undtagelser og de herfor 
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fastsatte nærmere bestemmelser. 

Or. it

Begrundelse

Rådet henviser i sine konklusioner udtrykkeligt til forordning (EF) nr. 1185/2003 og til 
behovet for at ændre de heri fastsatte undtagelser fra forbuddet mod finning. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Europa-Parlamentets erklæring af 
16. december 2010 om støtte til styrkelse 
af EU's forbud mod "finning" af hajer1

kritiserer de i forordning (EF) nr. 
1185/2003 fastsatte undtagelser og 
opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med ændringen af denne forordning at 
overveje metoden med landing af hajer "i 
hel stand", dvs. med finnerne naturligt 
fastsiddende på hajkroppen.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497.

Or. it

Begrundelse

Parlamentet opfordrede i sin skriftlige erklæring af 16. december 2010 Kommissionen til at 
forelægge et forslag med henblik på helt at forbyde finning af hajer om bord på fartøjer inden 
toårsdagen for EF-handlingsplanen for hajer (februar 2011).  

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I 2010-2011 gennemførte Europa-
Kommissionen som del af den påkrævende

(7) I 2010-2011 gennemførte Europa-
Kommissionen som del af den påkrævede
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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 —

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 naturligt fastsiddende 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 —

Or. it

Begrundelse

Det må klart og utvetydigt præciseres, at alle fiskede hajer skal landes med finnerne naturligt 
fastsiddende på kroppen for at undgå, at der benyttes ukorrekte fremgangsmåder såsom at 
anbringe finnerne i særlige poser, som derefter fastgøres til kroppen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1185/2003
Artikel 3 – stk. 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Efter artikel 3, stk. 1, indsættes følgende 
stykke 1a:

2) Efter artikel 3, stk. 1, indsættes følgende 
stykker:

"1a. Med forbehold af stk. 1 og for at lette 
opbevaringen om bord må hajfinnerne 
skæres delvist igennem og foldes ind mod 
kroppen.

"1a. Med forbehold af stk. 1 og for at lette 
opbevaringen om bord må hajfinnerne 
skæres delvist igennem og foldes ind mod 
kroppen.

1b. Med forbehold af stk. 1a skal alle 
fiskede hajer landes med finnerne 
naturligt fastsiddende på kroppen."

Or. it
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Begrundelse

Det må klart og utvetydigt præciseres, at alle fiskede hajer skal landes med finnerne naturligt 
fastsiddende på kroppen. Denne bestemmelse er ikke anført noget andet sted i den dispositive 
del.  

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1185/2003
Artikel 6 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et fartøj, der fører en medlemsstats 
flag, fanger, medfører, omlader eller lander 
hajer, skal flagmedlemsstaten senest den 1. 
maj sende Kommissionen en detaljeret 
årsrapport om denne forordnings 
gennemførelse det foregående år. 
Rapporten skal beskrive overvågningen af 
fartøjers overensstemmelse med 
forordningen og de 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet i tilfælde af 
manglende overholdelse. Navnlig skal der 
meddeles følgende oplysninger:

1. Den medlemsstat, hvis fartøjer fanger, 
medfører, omlader eller lander hajer, 
og/eller den medlemsstat, hvori fartøjer, 
der fører en tredjestats flag, omlader eller 
lander hajer, skal senest den 1. maj sende 
Kommissionen en detaljeret årsrapport om 
denne forordnings gennemførelse det 
foregående år. Rapporten skal beskrive 
overvågningen af fartøjers 
overensstemmelse med forordningen og de 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet i tilfælde af 
manglende overholdelse. Navnlig skal der 
meddeles følgende oplysninger i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 
om oprettelse af en EF-kontrolordning 
med henblik på at sikre overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik1

og med Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
404/2011 af 8. april 2011 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik 2:
1 EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
2 EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1.

Or. it
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Begrundelse

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 1185/2003 fastlægger forordningens anvendelsesområde, som 
ikke blot omfatter fartøjer, der fører en medlemsstats flag, men også alle andre fartøjer i 
farvande under medlemsstaternes jurisdiktion. Desuden har nogle medlemsstater, hvis 
fartøjer ikke fanger, medfører, omlader eller lander hajer, havne, hvori tredjestaters fartøjer 
har mulighed for at lande hajer. Endelig indføres der ved de to nævnte forordninger særlige 
regler for fiskerikontrol og detaljerede krav vedrørende inspektioner og sanktioner.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1185/2003
Artikel 6 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– antallet af hajlandinger – antallet af hajlandinger og, for hver 
landing, antallet af eksemplarer opdelt 
efter art og fiskerizone samt den samlede 
vægt for hver art

Or. it

Begrundelse

Ifølge Kommissionens analyse åbner forordning (EF) nr. 1185/2003 ikke mulighed for 
indsamling af data såsom data vedrørende arts- og populationsidentifikation, som ligger til 
grund for videnskabelig rådgivning med henblik på iværksættelse af forvaltnings- og 
bevarelsesforanstaltninger. Det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne registrerer, hvilke 
hajarter der landes, fiskerizonerne, antallet af eksemplarer og den samlede vægt for hver 
enkelt art, og at de anfører disse oplysninger i deres årsrapporter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1185/2003
Artikel 6 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– antallet af gennemførte kontroller – antallet af samt dato og sted for 
gennemførte kontroller
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Or. it

Begrundelse

For at få et udtømmende billede af, hvorvidt medlemsstaterne anvender denne forordning 
korrekt, er det vigtigt at råde over præcise oplysninger om den kontrol, der foretages af de 
kompetente myndigheder.  

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1185/2003
Artikel 6 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– antallet og typen af tilfælde, hvor der 
påvises manglende overholdelse, herunder 
fuldstændig identifikation af de(n) 
pågældende fartøj(er).

– antallet og typen af tilfælde, hvor der 
påvises manglende overholdelse, herunder 
fuldstændig identifikation af de(n) 
pågældende fartøj(er), og de sanktioner, 
der er anvendt i hvert enkelt tilfælde af 
manglende overholdelse.

Or. it

Begrundelse

I henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik træffes der konsekvent 
passende foranstaltninger (herunder, i overensstemmelse med national lov, indledning af en 
administrativ sag eller straffesag) mod de fysiske eller juridiske personer, der mistænkes for 
at have overtrådt reglerne i den fælles fiskeripolitik.


