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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Okrutna praktyka tzw. finningu, polegająca na obcinaniu płetw rekinom na pokładach statków 
rybackich i wrzucaniu tusz tych ryb do morza, od 2003 r. jest oficjalnie zakazana w Unii 
Europejskiej na mocy rozporządzenia (WE) 1185/2003.

Rzeczone rozporządzenie przewiduje natomiast możliwość korzystania z odstępstw celem 
otrzymania „specjalnych zezwoleń”, co stało się regułą zwłaszcza w dwóch państwach 
członkowskich − w Hiszpanii i w Portugalii.

Złożony system, zezwalający na obcinanie płetw rekinom na pokładach statków w granicach 
5% stosunku wagi płetw do wagi tusz, de facto uniemożliwił przeprowadzanie skutecznych 
kontroli. Trudno jest zweryfikować przestrzeganie tego stosunku (waga tuszy waha się 
w zależności od tego, czy tusza została wypatroszona, czy nie), szczególnie w przypadku, gdy 
wyładunek płetw i tusz ma miejsce w różnych portach.

Naukowcy jednomyślnie twierdzą, że aby położyć kres praktyce tzw. finningu należy 
wprowadzić obowiązek wyładowywania rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do 
tuszy.

Po ukazaniu się tego oświadczenia oraz zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi na szczeblu 
FAO, w 2009 r. Komisja Europejska przestawiła komunikat dotyczący Planu działań 
Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami, który leży 
u źródeł omawianego wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) 1185/2003, 
dążącego do wycofania wszystkich przewidywanych obecnie odstępstw.

Handel zagrożonymi gatunkami 

Ryby należące do grupy taksonomicznej Elasmobranchii (Spodouste), obejmującej rekiny 
i rajowate posiadają specyficzne cechy biologiczne, które sprawiają, że są one szczególnie 
narażone na nieuregulowane i nadmierne połowy. Ich niski potencjał rozrodczy oraz 
niewielkie możliwości powiększenia lub odbudowy populacji spowodowane są tym, że 
bardzo późno osiągają dojrzałość płciową: na przykład samce ostronosów osiągają dojrzałość 
płciową w wieku 7/9 lat, podczas gdy ich samice − w wieku 19/21; ponadto gatunek ten 
rozmnaża się tylko raz na trzy lata, a okres ciąży trwa 15/18 miesięcy, przez co rodzi się 
ograniczona liczba młodych. 

Do najczęściej odławianych gatunków zalicza się żarłacza błękitnego (Prionace glauca), 
zwanego też rekinem błękitnym, który stanowi 80% europejskich połowów, a także ostronosa 
atlantyckiego (Isurus oxirinchus) − 10% połowów. Według Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów ostronos atlantycki jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, podczas 
żarłacz błękitny jest gatunkiem o podwyższonym ryzyku wyginięcia w świecie i zagrożonym 
wyginięciem w Morzu Śródziemnym.

W obliczu kurczenia się zasobów ww. gatunków, Stany Zjednoczone, a także 8 państw 
Ameryki Środkowej oraz Tajwan, Niemcy i Zjednoczone Królestwo podjęły już decyzję 



PE480.798v01-01 4/12 PA\890948PL.doc

PL

o zakazie praktyki obcinania płetw rekinom na pokładach statków.

Europa zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wielkości połowów rekinów: 
zgodnie z danymi FAO Fishstat państwa członkowskie UE zadeklarowały w 2009 r. 
wyładunek 111 916 ton płaszczek i rekinów, co stanowi 16% wyładunku światowego.

Unia Europejska jest jednym z największym eksporterów płetw rekinów na rynki Hongkongu 
i Chin, a handel ten jest jednym z najbardziej dochodowych w sektorze rybołówstwa: płetwy 
te są podstawowym składnikiem bardzo popularnej zupy chińskiej.

Stanowisko sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Sprawozdawca zdecydowanie popiera wniosek Komisji. Metoda „naturalnie 
przytwierdzonych płetw” jest jedyną skuteczną metodą zwalczania finningu i umożliwienia 
państwom członkowskim prostej, skutecznej i niezbyt kosztownej kontroli przestrzegania 
przedmiotowego rozporządzenia. Przedstawione zmiany mają zatem na celu doprecyzowanie 
tekstu i wzmocnienie jego wydźwięku.

W szczególności uznano za istotne, by bardziej szczegółowo określić zasięg kontroli, tak aby 
uwzględnić cały zakres stosowania rozporządzenia, które nie ogranicza się tylko do statków 
pływających pod banderą państw członkowskich, ale obejmuje wszystkie statki pływające po 
wodach Unii. Dość częstą praktyką jest na przykład wyładowywanie płetw rekinów przez
japońskie taklowce w porcie Vigo w Galicji.

W związku z tym, że dramatycznie mało jest danych naukowych dotyczących tych gatunków 
ryb, państwa członkowskie powinny w składanych przez nie Komisji rocznych 
sprawozdaniach dostarczać bardziej szczegółowych informacji o wyładunku rekinów, 
określając przy tym złowione gatunki, liczbę sztuk, ogólny tonaż w rozbiciu na gatunki ryb 
oraz strefę połowów, tak aby utworzyć wiarygodne pod względem naukowym bazy danych 
niezbędne do wprowadzenia środków realizujących Plan działań Wspólnoty Europejskiej na 
rzecz ochrony rekinów i trwałego zarządzania ich zasobami.

Ponadto należałoby ściślej monitorować jakość przeprowadzanych kontroli, tak aby 
dostarczyć Komisji bardziej szczegółowych i wyczerpujących informacji dotyczących
inspekcji oraz kar stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich.

Uznano także, że w postanowieniach rozporządzenia należy wyraźnie określić, że każdy 
statek zobowiązany jest do wyładunku rekinów z płetwami „naturalnie” przytwierdzonymi do 
tuszy, co w obecnym tekście miało jedynie charakter domyślny.

Wreszcie naszym zamierzeniem jest przypomnienie wyraźnego porozumienia politycznego 
większości posłów do Parlamentu Europejskiego, wyrażonego w oświadczeniu pisemnym 
z dnia 16 grudnia 2010 r., w którym zwrócono się do Komisji o całkowity zakaz obcinania 
płetw rekinom. Wraz z tym wnioskiem, unijne organy wykonawcze w sposób konkretny 
ustosunkowały się do tego wezwania, a obecnie Parlament Europejski powinien 
zdecydowanie poprzeć ten wniosek.

ZMIANY
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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ryby należące do grupy 
taksonomicznej Elasmobranchii, 
obejmującej rekiny oraz rajowate, są na 
ogół bardzo podatne na nadmierną 
eksploatację ze względu na specyfikę ich 
cyklu życiowego, który cechuje się 
wolnym wzrostem, późnym dojrzewaniem 
i niewielką liczbą młodych. Od kilku lat w 
wyniku gwałtownego wzrostu popytu na 
produkty z rekinów – szczególnie płetwy –
niektóre populacje rekinów stanowią cel 
intensywnych połowów i są poważnie 
zagrożone.

(2) Ryby należące do grupy 
taksonomicznej Elasmobranchii, 
obejmującej rekiny oraz rajowate, są na 
ogół bardzo podatne na nadmierną 
eksploatację ze względu na specyfikę ich 
cyklu życiowego, który cechuje się 
wolnym wzrostem, późnym dojrzewaniem 
i niewielką liczbą młodych. Od kilku lat w 
wyniku gwałtownego wzrostu popytu na 
produkty z rekinów – szczególnie płetwy –
niektóre populacje rekinów stanowią cel 
intensywnych połowów i są zagrożone 
przez statki pływające pod banderą państw 
członkowskich po wodach morskich 
będących pod władzą lub jurysdykcją 
państw członkowskich, bądź pływające po 
innych wodach morskich.

Or. it

(zob. tekst art. 1 ust. 1i 2 rozporządzenia (WE) nr 1185/2003)

Uzasadnienie
Unia Europejska zajmuje drugie miejsce na świecie jeśli chodzi o połowy rekinów; jej 
deklaracje połowowe wykazują, że połowy rekinów i rajowatych w UE stanowią 16% 
ogólnoświatowych połowów tych gatunków (FAO). Większości tych połowów dokonują 
hiszpańskie i portugalskie floty taklowców-zamrażalni w Oceanie Atlantyckim, Spokojnym 
i Indyjskim.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 1185/2003 (3) Rozporządzeniem (WE) nr 1185/2003 
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dopuszczono wydawanie przez państwa 
członkowskie specjalnych zezwoleń 
połowowych umożliwiających 
przetwarzanie na statku, w trakcie którego 
płetwy można odcinać od ciał rekinów. 
Aby zapewnić związek między masą płetw 
i ciał rekinów, ustalono stosunek masy 
płetw do masy tusz; jednak po 
przetworzeniu płetwy i ciała rekinów mogą 
być wyładowywane w różnych portach. W 
takich przypadkach stosowanie stosunku 
mas jest nieskuteczne i umożliwia 
obcinanie płetw rekinom. W tych 
okolicznościach zbieranie danych – np. 
identyfikacja gatunków, struktura populacji 
– które stanowią podstawę opinii 
naukowych służących do ustanawiania 
środków zarządzania rybołówstwem i 
środków ochrony, jest utrudnione.

dopuszczono wydawanie przez państwa 
członkowskie specjalnych zezwoleń 
połowowych umożliwiających 
przetwarzanie na statku, w trakcie którego 
płetwy można odcinać od ciał rekinów. 
Aby zapewnić związek między masą płetw 
i ciał rekinów, ustalono stosunek masy 
płetw do masy tusz; jednak po 
przetworzeniu płetwy i ciała rekinów mogą 
być wyładowywane w różnych portach. W 
takich przypadkach stosowanie stosunku 
mas jest nieskuteczne i umożliwia 
obcinanie płetw rekinom. W tych 
okolicznościach zbieranie danych – np. 
identyfikacja gatunków, struktura populacji 
– które stanowią podstawę opinii 
naukowych służących do ustanawiania 
środków zarządzania rybołówstwem i jego
ochrony, jest utrudnione.

Or. it

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji jezykowej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 1999 r. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO) przyjęła 
Międzynarodowy plan działania na rzecz 
ochrony rekinów i zarządzania ich 
zasobami, który stanowi podstawę 
komunikatu Komisji z 2009 r. dotyczącego 
Planu działań Wspólnoty Europejskiej na 
rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich 
zasobami, w którym Unia zobowiązała się 
do przyjęcia wszelkich środków 
niezbędnych do ochrony rekinów oraz do 
zminimalizowania ilości odpadów i 
odrzutów pochodzących z połowów 

(4) W 1999 r. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO) przyjęła 
Międzynarodowy plan działania na rzecz 
ochrony rekinów i zarządzania ich 
zasobami, który stanowi podstawę 
komunikatu Komisji z dnia 5 lutego
2009 r. dotyczącego Planu działań 
Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony 
rekinów i zarządzania ich zasobami, w 
którym Unia zobowiązała się do przyjęcia 
wszelkich środków niezbędnych do 
ochrony rekinów oraz do 
zminimalizowania ilości odpadów i 



PA\890948PL.doc 7/12 PE480.798v01-01

PL

rekinów. Rada poparła ogólną koncepcję i 
cele szczegółowe Unii określone we 
wspomnianym komunikacie.

odrzutów pochodzących z połowów 
rekinów. Rada poparła ogólną koncepcję i 
cele szczegółowe Unii określone we 
wspomnianym komunikacie, po czym
zachęciła Komisję do poświęcenia 
szczególnej uwagi kwestii obcinania płetw 
oraz do jak najszybszego przedstawienia 
propozycji zmiany rozporządzenia (WE) 
1185/2003, w szczególności w odniesieniu 
do odstępstw i związanych z nimi 
warunków.

Or. it

Uzasadnienie

Wnioski Rady wyraźnie odnoszą się do postanowień rozporządzenia (WE) 1185/2003 i do 
konieczności wprowadzenia zmian do odstępstw od zakazu odcinania płetw.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W oświadczeniu pisemnym 
Parlamentu Europejskiego z dnia 16 
grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia dla 
zaostrzenia wydanego przez Unię 
Europejską zakazu odcinania płetw 
rekinom1 krytycznie odniesiono się do 
odstępstw przewidzianych w 
rozporządzeniu (WE) 1185/2003 oraz 
zachęcono Komisję do rozważenia − przy 
okazji zmiany rzeczonego rozporządzenia 
− metody „naturalnie przytwierdzonych 
płetw”.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Uzasadnienie

Parlament, w swoim oświadczeniu pisemnym zatwierdzonym w dniu 16 grudnia 2010 r., 
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wezwał Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie wprowadzenia zakazu odcinania płetw 
rekinom na pokładach statków do czasu drugiej rocznicy wspólnotowego programu działania 
dotyczącego rekinów (luty 2011 r.);

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W latach 2010-2011 – w ramach 
obowiązkowej oceny skutków – Komisja 
Europejska przeprowadziła konsultację 
społeczną, aby zebrać informacje 
dotyczące najbardziej odpowiedniego 
sposobu zmiany rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1185/2003. Zgodnie z wnioskami 
oceny skutków w zmienionym 
rozporządzeniu należy wprowadzić 
obowiązek wyładowywania wszystkich 
rekinów z płetwami w stanie 
nienaruszonym. Należy odpowiednio 
zmienić rozporządzenie (WE) nr 
1185/2003, aby zrealizować zasadniczy cel 
ochrony stad rekinów i uwzględnić wynik 
konsultacji społecznej,

(7) W latach 2010-2011 – w ramach 
obowiązkowej oceny skutków – Komisja 
Europejska przeprowadziła konsultację 
społeczną, aby zebrać informacje 
dotyczące najbardziej odpowiedniego 
sposobu zmiany rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1185/2003. Zgodnie z wnioskami 
oceny skutków w zmienionym 
rozporządzeniu należy wprowadzić 
obowiązek wyładowywania wszystkich 
rekinów z płetwami naturalnie 
przytwierdzonymi do tuszy. Należy 
odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1185/2003, aby zrealizować zasadniczy 
cel ochrony stad rekinów i uwzględnić 
wynik konsultacji społecznej,

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest jasne i jednoznaczne określenie, że wszystkie złowione rekiny muszą być 
wyładowywane z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy, aby uniknąć stosowania 
wątpliwych praktyk, takich jak pakowanie płetw do toreb i następnie przytwierdzanie ich do 
tusz.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1185/2003
Artykuł 3 – ustępy 1 a i 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w 2) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ustępy w 
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brzmieniu: brzmieniu:
„1a. Nie naruszając przepisów ust. 1, oraz 
aby ułatwić składowanie na statku, płetwy 
rekinów mogą być częściowo podcięte i 
złożone płasko na tuszy.”;

„1a. Nie naruszając przepisów ust. 1, oraz 
aby ułatwić składowanie na statku, płetwy 
rekinów mogą być częściowo podcięte i 
złożone płasko na tuszy.

1b. Nie naruszając przepisów ust. 1a 
wszystkie złowione rekiny wyładowywane 
są z płetwami naturalnie 
przytwierdzonymi do tuszy.”

Or. it

Uzasadnienie
Niezbędne jest jasne i jednoznaczne określenie, że wszystkie złowione rekiny muszą być 
wyładowywane z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy. Przepis ten nie został ujęty 
nigdzie indziej w postanowieniach.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1185/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli statki rybackie pływające pod
banderą danego państwa członkowskiego
złowiły, zatrzymały na burcie, 
przeładowały lub wyładowały rekiny, 
państwo członkowskie bandery przesyła 
Komisji, najpóźniej do dnia 1 maja, 
wyczerpujące sprawozdanie roczne 
dotyczące wykonania niniejszego 
rozporządzenia podczas poprzedniego 
roku. W sprawozdaniu opisuje się 
monitorowanie zgodności statków z 
przepisami rozporządzenia oraz środki 
egzekwowania przepisów podjęte przez 
państwa członkowskie w przypadkach 
braku zgodności. W szczególności 
przedstawia się następujące informacje:

1. Państwo członkowskie, którego statki
złowiły, zatrzymały na pokładzie, 
przeładowały lub wyładowały rekiny, lub
państwo członkowskie, w którym statki 
pływające pod banderą państwa trzeciego 
przeładowały lub wyładowały rekiny,
przesyła Komisji, najpóźniej do dnia 1 
maja, wyczerpujące sprawozdanie roczne 
dotyczące wykonania niniejszego 
rozporządzenia podczas poprzedniego 
roku. W sprawozdaniu opisuje się 
monitorowanie zgodności statków z 
przepisami rozporządzenia oraz środki 
egzekwowania przepisów podjęte przez 
państwa członkowskie w przypadkach 
braku zgodności. W szczególności 
przedstawia się następujące informacje 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. 
ustanawiającym wspólnotowy system 
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kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa1

i z rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 
kwietnia 2011 r. ustanawiającym 
szczegółowe przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 
ustanawiającego wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa2:
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 112 z 30.04.2011, s. 1.

Or. it

Uzasadnienie

Artykuł 1 rozporządzenia 1185/2003 określa jego zakres stosowania. Rozporządzenie to ma 
zastosowanie nie tylko do statków pływających pod banderą państw członkowskich, ale także 
do wszystkich statków na wodach morskich będących pod jurysdykcją państw członkowskich. 
Ponadto w niektórych państwach członkowskich (których statki nie wyławiają, nie zatrzymują 
na pokładzie, nie przeładowują ani nie wyładowują rekinów) znajdują się porty, w których 
statki państw trzecich mogą wyładowywać rekiny.  Wreszcie dwa przywołane rozporządzenia 
wprowadzają specjalne przepisy w zakresie kontroli połowów i szczegółowe wymogi 
dotyczące inspekcji i kar.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1185/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– liczbę wyładunków rekinów; – liczbę wyładunków rekinów oraz, dla 
każdego wyładunku, liczbę tusz w podziale 
na gatunek i strefę połowów, a także 
ogólny tonaż dla każdego gatunku;

Or. it

Uzasadnienie

W oparciu o analizę przeprowadzoną przez Komisję, rozporządzenie 1185/2003 nie 
umożliwia gromadzenia danych w celu określenia gatunków i populacji, które to dane są 
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podstawą naukowych opinii niezbędnych do wdrożenia środków w zakresie zarządzania 
i ochrony. W związku z tym niezbędne jest, by państwa członkowskie rejestrowały gatunki 
wyładowywanych rekinów, a także strefy połowów, ilość tusz i ogólny tonaż w rozbiciu na 
poszczególne gatunki, a następnie by podawały te dane w swoim rocznym sprawozdaniu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1185/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– liczbę przeprowadzonych inspekcji; – liczbę, datę i miejsce przeprowadzonych 
inspekcji;

Or. it

Uzasadnienie

Aby mieć wyczerpujący obraz właściwego stosowania przedmiotowego rozporządzenia przez 
państwa członkowskie, istotne jest dysponowanie precyzyjnymi danymi dotyczącymi kontroli
przeprowadzonych przez właściwe władze.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1185/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– liczbę i charakter wykrytych przypadków 
braku zgodności, wraz ze wszystkimi 
danymi identyfikacyjnymi odnośnego 
statku lub odnośnych statków.

– liczbę i charakter wykrytych przypadków 
braku zgodności, wraz ze wszystkimi 
danymi identyfikacyjnymi odnośnego 
statku lub odnośnych statków, a także 
zastosowanymi karami w każdym 
przypadku braku zgodności.

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu 
zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przewiduje, że właściwe 
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środki (między innymi, zgodnie z przepisami krajowymi, wszczęcie postępowania 
administracyjnego lub karnego) podejmowane są systematycznie wobec osób fizycznych lub 
prawnych podejrzanych o dopuszczenie się złamania zasad wspólnej polityki rybołówstwa.


