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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Commissievoorstel

De funeste praktijk van het "vinnen", dat wil zeggen het afsnijden van haaienvinnen aan 
boord van vissersvaartuigen om vervolgens de lichamen van de haaien in zee te gooien, is in 
de Europese Unie uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1185/2003 officieel verboden.

Deze verordening voorziet echter in mogelijke afwijkingen in de vorm van "speciale 
vergunningen", uitzonderingen die vooral in twee lidstaten, Spanje en Portugal, de regel zijn 
geworden.

Het gecompliceerde systeem voor het toestaan van "vinnen" aan boord ten belope van een 
verhouding van ten hoogste 5% tussen de vinnen en het karkas heeft in feite doeltreffende 
controles onmogelijk gemaakt. Het is immers uiterst moeilijk om te controleren of deze 
verhouding wordt nageleefd (het gewicht varieert afhankelijk van het feit of het karkas al dan 
niet van ingewanden is ontdaan), vooral in het geval van aanlanding in verschillende havens.

De wetenschappelijke wereld is eensgezind van mening dat, om een einde aan het "vinnen" te 
maken, de verplichting moet worden ingevoerd dat bij aanlanding de vinnen op natuurlijke 
wijze aan het lichaam vastzitten.

Naar aanleiding van deze vaststelling en in overeenstemming met de in het kader van de FAO 
aangegane verplichtingen heeft de Commissie in 2009 een mededeling doen uitgaan inzake 
een actieplan van de Europese Gemeenschap voor de instandhouding en het beheer van het 
haaienbestand dat heeft geresulteerd in onderhavig voorstel tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1185/2003 waaruit alle thans vigerende afwijkingen worden geschrapt.

Een markt van kwetsbare soorten

Vissen van het taxon Elasmobranchii, dat haaien en roggen omvat, hebben specifieke 
biologische kenmerken die hen zeer kwetsbaar maken voor niet-gereglementeerde en 
intensieve bevissing. Hun geringe voortplantingspotentieel en de langzame toename en 
vernieuwing van hun populatie zijn te wijten aan feit dat de dieren zeer laat geslachtsrijp 
worden: een makomannetje wordt tussen de 7 en 9 jaar geslachtsrijp en een vrouwtje tussen 
de 19 en 21 jaar. Bovendien plant deze soort zich maar om de 3 jaar voort met een draagtijd 
van 15 tot 18 maanden, zodat slechts een gering aantal jonge haaien wordt geboren.

De meest beviste soorten zijn de blauwe haai (Prionace glauca) die 80% van de Europese 
vangst uitmaakt en de mako (Isurus Oxyrhynchus) die voor 10% zorgt. De Internationale Unie 
voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) beschouwt de mako als 
een kwetsbare soort en de blauwe haai als bijna bedreigde soort in de wereld en als 
"kwetsbare" soort in de Middellandse Zee.

In het licht van de teruggang van het bestand van deze soorten hebben de Verenigde Staten, 
acht landen in Midden-Amerika, Taiwan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besloten om 
het vinnen van haaien aan boord van vissersvaartuigen te verbieden.
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Europa staat in de wereld op de tweede plaats voor wat betreft de haaienvangst. Volgens de 
gegevens van FAO Fishstat hebben de EU-lidstaten verklaard in 2009 111.916 ton roggen en 
haaien te hebben aangeland, hetgeen neerkomt op 16% van de aanlandingen in de wereld.

De Europese Unie is een van de belangrijkste exporteurs van haaienvinnen naar de markten 
van Hongkong en China, en deze handel is een van de meest winstgevende in de 
visserijsector: haaienvinnen vormen immers een van de basisingrediënten van een veel 
bestelde Chinese soep.

Standpunt van de rapporteur voor advies

Uw rapporteur steunt ten zeerste het Commissievoorstel. De methode waarbij geëist wordt dat 
de vinnen op natuurlijke wijze aan het lichaam vastzitten, is immers de enige deugdelijke 
methode om het "vinnen" te beperken en zij biedt aan de lidstaten een eenvoudige, 
doeltreffende en goedkope wijze om de naleving van onderhavige verordening te controleren. 
De ingediende amendementen zijn derhalve erop gericht de tekst te verduidelijken en aan te 
scherpen.

Het is met name belangrijk de omvang van de inspecties af te bakenen, opdat het gehele 
toepassingsgebied van de verordening wordt gedekt, dat niet beperkt is tot vissersvaartuigen 
die de vlag van lidstaten voeren, maar geldt voor alle vissersboten die in de zeewateren van de 
Unie varen. Het komt bijvoorbeeld zeer vaak voor dat Japanse beugschepen haaienvinnen in 
Vigo (Galicië) aanlanden.

Gezien het grote gebrek aan wetenschappelijke gegevens voor deze soort zouden de lidstaten 
in hun jaarverslagen aan de Commissie gedetailleerdere gegevens over de aanlanding van 
haaien moeten opnemen over de gevangen soorten, het aantal gevangen exemplaren, het totale 
gewicht voor elke soort en de visserijzone, opdat banken met wetenschappelijk betrouwbare 
gegevens worden aangelegd, die nodig zijn voor het uitvaardigen van maatregelen ter 
uitvoering van het actieplan van de Europese Gemeenschap voor de instandhouding en het 
beheer van het haaienbestand.

Voorts is het zaak de kwaliteit van de verrichte controles nauwgezetter in het oog te houden 
om de Commissie preciezer en vollediger  te informeren over de inspecties en de sancties in 
de diverse lidstaten.

Tevens is het nodig in het regelgevende gedeelte van de verordening de verplichting op te 
nemen voor elke vissersboot om haaien aan te landen wier vinnen op natuurlijke wijze aan het 
lichaam vastzitten, hetgeen in de huidige tekst impliciet blijft.

Ten slotte zij herinnerd aan de grote politieke instemming die de meerderheid van de leden 
van het Europees Parlement heeft betuigd met de schriftelijke verklaring van 16 december 
2010 waarin de Commissie wordt verzocht het vinnen van haaien volledig te verbieden. Met 
dit voorstel heeft de uitvoerende macht van de EU concreet gevolg gegeven aan dit 
gerechtvaardigde verzoek. Het Parlement kan dit voorstel slechts krachtig ondersteunen.

AMENDEMENTEN
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De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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. De 
laatste jaren zijn de haaienpopulaties sterk 
bevist door vaartuigen die de vlag van 
lidstaten voeren in maritieme wateren die 
onder de soevereiniteit of de 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. it

(Zie  artikel 1, leden 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 1185/2003)

Motivering

Europa staat in de wereld op de tweede plaats voor wat betreft de haaienvangst en heeft 
volgens de opgaven in 2009 16% van alle gevangen haaien en roggen in de wereld te hebben 
aangeland (FAO Fishstat). Het grootste deel wordt gevangen door Spaanse en Portugese 
beug-/diepvriesschepen die in de Atlantische Zee, de Stille Zuidzee en de Indische Oceaan 
vissen.
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Amendement 2

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 
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, 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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In 1999 heeft de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde 

(4) In 1999 heeft de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde 
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Naties (FAO) het internationale actieplan 
voor instandhouding en het beheer van 
haaien goedgekeurd dat de basis vormde 
voor de Mededeling van de Commissie van 
2009 inzake een actieplan van de Europese 
Gemeenschap voor de instandhouding en 
het beheer van het haaienbestand waarbij 
de Unie zich ertoe heeft verbonden de 
nodige maatregelen goed te keuren voor de 
instandhouding van de haaienbestanden en 
het afval en de teruggooi in verband met de 
haaienvangst tot een minimum te beperken. 
De Raad heeft de in die mededeling 
uiteengezette algemene aanpak en 
specifieke doelstellingen voor de Unie 
goedgekeurd.

Naties (FAO) het internationale actieplan 
voor de instandhouding en het beheer van 
haaien goedgekeurd dat de basis vormde 
voor de Mededeling van de Commissie van 
5 februari 2009 inzake een actieplan van 
de Europese Gemeenschap voor de 
instandhouding en het beheer van het 
haaienbestand waarbij de Unie zich ertoe 
heeft verbonden de nodige maatregelen 
goed te keuren voor de instandhouding van 
de haaienbestanden en het afval en de 
teruggooi in verband met de haaienvangst 
tot een minimum te beperken. De Raad 
heeft de in die mededeling uiteengezette 
algemene aanpak en specifieke 
doelstellingen voor de Unie goedgekeurd 
en de Commissie aangespoord bijzondere 
aandacht te besteden aan de kwestie van 
het afsnijden van de vinnen en onverwijld 
wijzigingen op Verordening (EG) nr. 
1185/2003 in te dienen, vooral ten aanzien 
van de afwijkingen en de desbetreffende 
voorwaarden.

Or. it

Motivering

In de conclusies van de Raad wordt nadrukkelijk gewezen op Verordening nr. 1185/2003 en 
op de noodzaak de hierin opgenomen afwijkingen van het verbod op het afsnijden van de 
vinnen te wijzigen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In de verklaring van het Europees 
Parlement van 16 december 2010 over de 
aanscherping van het verbod op het 
afsnijden van haaienvinnen in de 
Europese Unie1 wordt kritiek geuit op de 
in Verordening (EG) nr. 1185/2003 
opgenomen afwijkingen en wordt de 
Commissie verzocht om in de wijziging 
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van deze verordening rekening te houden 
met de methode van de "vinnen die op 
natuurlijke wijze aan het lichaam 
vastzitten".
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Motivering

Het Parlement heeft in zijn schriftelijke verklaring van 16 december 2010 de Commissie 
verzocht om een voorstel in te dienen met het oog op een verbod op het "vinnen" van haaien 
aan boord van vissersvaartuigen voordat het Actieplan van de Europese Gemeenschap voor 
de instandhouding van haaien twee jaar oud wordt (februari 2011).

Amendement 5

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 
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,

(7) In 2010-2011 heeft de Europese 
Commissie als onderdeel van de vereiste 
effectrapportage een openbare raadpleging 
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 op natuurlijke 
wijze 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. it

Motivering

Het is nodig op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te preciseren dat bij alle geviste 
aangelande haaien de vinnen op natuurlijke wijze aan het lichaam moeten vastzitten om te 
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voorkomen dat incorrecte praktijken worden toegepast zoals het plaatsen van de vinnen in 
speciale zakjes die vervolgens aan het karkas worden bevestigd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1185/2003.
Artikel 3 – leden 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt na lid 1 het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:

(2) in artikel 3 worden na lid 1 de volgende 
leden ingevoegd:

"1 bis. Onverminderd lid 1 en om de 
opslag aan boord te vergemakkelijken, 
mogen haaienvinnen gedeeltelijk worden 
ingesneden en tegen het karkas worden 
aangevouwen."

"1 bis. Onverminderd lid 1 en om de 
opslag aan boord te vergemakkelijken, 
mogen haaienvinnen gedeeltelijk worden 
ingesneden en tegen het karkas worden 
aangevouwen.

1 ter. Onverminderd lid 1 bis moeten bij 
alle geviste haaien die worden aangeland, 
de vinnen op natuurlijke wijze aan het 
lichaam vastzitten."

Or. it

Motivering

Het is nodig op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te preciseren dat bij alle geviste 
aangelande haaien de vinnen op natuurlijke wijze aan het lichaam moeten vastzitten. Deze 
bepaling komt in geen enkel ander deel van het regelgevend gedeelte voor.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1185/2003.
Artikel 6 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer vissersvaartuigen die de vlag
van een lidstaat voeren, haaien vangen, aan 
boord houden, overladen of aanlanden, 
stuurt de vlaggenlidstaat de Commissie 
uiterlijk op 1 mei een volledig jaarverslag 

1. De lidstaat waarvan de
vissersvaartuigen haaien vangen, aan boord 
houden, overladen of aanlanden en/of de 
lidstaat waarin de vissersvaartuigen die de 
vlag van een derde land voeren haaien 
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over de uitvoering van deze verordening in 
het afgelopen jaar. In het verslag wordt een 
beschrijving gegeven van het toezicht op 
de naleving van de verordening door de 
vaartuigen en van de 
handhavingsmaatregelen die in geval van 
niet-naleving door de lidstaat worden 
getroffen. Met name moeten de volgende 
gegevens worden vermeld:

overladen of aanlanden, stuurt de 
Commissie uiterlijk op 1 mei een volledig 
jaarverslag over de uitvoering van deze 
verordening in het afgelopen jaar. In het 
verslag wordt een beschrijving gegeven 
van het toezicht op de naleving van de 
verordening door de vaartuigen en van de 
handhavingsmaatregelen die in geval van 
niet-naleving door de lidstaat worden 
getroffen. Met name moeten de volgende 
gegevens worden vermeld, overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen1 en Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 
8 april 2011 houdende bepalingen voor de 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad tot vaststelling 
van een communautaire controleregeling 
die de naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen2:
1 PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
2 PB L 112 van 30.04.2011, blz. 1.

Or. it

Motivering

In artikel 1 van Verordening 1185/2003 wordt het toepassingsgebied afgebakend. De 
verordening is niet alleen van toepassing op vissersvaartuigen die de vlag van lidstaten 
voeren, maar op alle vissersvaartuigen in de maritieme wateren die onder hun jurisdictie 
vallen. Bovendien beschikken sommige lidstaten waarvan de vissersvaartuigen geen haaien 
vangen noch deze aan boord houden noch overladen of aanlanden, over havens waarin 
vissersvaartuigen uit derde landen haaien kunnen aanlanden. Ten slotte zijn in de twee 
genoemde verordeningen specifieke bepalingen opgenomen voor de controle op de visserij, 
alsmede gedetailleerde voorschriften inzake inspecties en sancties.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1185/2003.
Artikel 6 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het aantal aanlandingen van haaien; het aantal aanlandingen van haaien en voor 
elke aanlanding het aantal exemplaren 
onderverdeeld naar soort en visserijzone 
evenals het totale gewicht per soort;

Or. it

Motivering

Op basis van de analyses van de Commissie maakt Verordening 1185/2003 het niet mogelijk 
gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld de aangetroffen soorten en populatie ter 
onderbouwing van de wetenschappelijke adviezen voor de bijwerking van beheers- en 
instandhoudingsmaatregelen. Derhalve moeten de lidstaten de aangelande haaiensoorten, de 
visserijzone, het aantal exemplaren en het totale gewicht voor elke soort registreren en deze 
informatie in hun jaarverslag doorgeven.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1185/2003.
Artikel 6 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het aantal uitgevoerde inspecties; – het aantal, de datum en de plaats van de
uitgevoerde inspecties

Or. it

Motivering

Om over een volledig overzicht te beschikken van de juiste toepassing van deze verordening 
door de lidstaten is het belangrijk over exacte gegevens te beschikken inzake de door de 
bevoegde autoriteiten verrichte inspecties.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1185/2003.
Artikel 6 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het aantal en de aard van de gevonden 
gevallen van niet-naleving, waarbij het 
betrokken vaartuig (de betrokken 
vaartuigen) volledig wordt (worden) 
geïdentificeerd.

– het aantal en de aard van de gevonden 
gevallen van niet-naleving, waarbij het 
betrokken vaartuig (de betrokken 
vaartuigen) volledig wordt (worden) 
geïdentificeerd, en de sancties die in elk 
geval van niet-naleving zijn opgelegd.

Or. it

Motivering

In Verordening (EG) nr. 1224/2009 waarbij een communautaire controleregeling wordt 
ingesteld die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, is vastgelegd dat systematisch passende maatregelen worden genomen 
(waaronder, overeenkomstig de nationale wetgeving, het openen van administratieve of 
strafrechtelijke procedures) tegen fysieke of rechtspersonen die ervan worden verdacht 
inbreuk te hebben gepleegd op de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid.


