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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Practica nocivă care poartă numele de finning, altfel spus, tăierea înotătoarelor rechinilor la 
bordul navelor, urmată de aruncarea corpurilor acestora în mare este interzisă oficial în 
Uniunea Europeană din 2003 prin Regulamentul (CE) nr. 1185/2003.

Regulamentul respectiv prevede totuși posibilitatea de a recurge la derogări pentru a obține 
„aprobări speciale”, excepții devenite regulă îndeosebi pentru două state membre: Spania și 
Portugalia.

Sistemul complicat prevăzut pentru autorizarea îndepărtării înotătoarelor la bord în limita de 
5% din greutatea înotătoarelor și carcaselor a făcut imposibilă în practică aplicarea unor 
controale eficace. Este într-adevăr extrem de dificil de verificat respectarea acestui raport 
(greutatea carcasei variază, dacă aceasta este eviscerată sau nu), în special în cazul 
debarcărilor de înotătoare și carcase efectuate în porturi diferite.

După cum a susținut în unanimitate mediul științific, pentru a pune capăt practicii de finning, 
ar trebui introdusă obligația de a debarca rechinii cu înotătoarele atașate în mod natural de 
carcasă.

În urma acestei constatări și în conformitate cu obligațiile asumate la nivelul FAO, în 2009 
Comisia a prezentat Comunicarea privind planul de acțiune comunitar pentru ocrotirea și 
gestionarea rechinilor, din care derivă prezenta propunere care modifică Regulamentul (CE) 
nr. 1185/2003, eliminând toate derogările prevăzute în prezent.

O piață pentru speciile vulnerabile

Peștii din familia Elasmobranchii, care cuprinde rechinii, vulpile de mare și pisicile de mare, 
posedă caracteristici biologice specifice care îi fac să fie deosebit de vulnerabili la pescuitul 
nereglementat și intensiv. Potențialul lor reproductiv scăzut și capacitatea scăzută de a-și mări 
și reface populația se datorează, de fapt, atingerii extrem de tardive a maturității sexuale: de 
exemplu, la rechinul Mako, masculul o atinge la 7/9 ani și femela la 19/21; în plus, această 
specie se reproduce numai o dată la 3 ani și cu o perioadă de gestație de 15/18 luni, ceea ce 
implică procrearea unui număr limitat de pui.

Speciile cel mai pescuite sunt Verdesca (Prionace glauca) numită și rechinul albastru, 
reprezentând 80% din capturile europene și respectiv Mako (Isurus oxirinchus), reprezentând 
10%. UICN consideră rechinul Mako ca fiind o specie vulnerabilă și Verdasca aproape 
amenințată la nivel mondial și „vulnerabilă” în Marea Mediterană.

Confruntate cu scăderea dramatică a populațiilor acestor specii, Statele Unite, 8 țări din 
America Centrală, Taiwan, Germania și Regatul Unit au decis deja să nu mai permită tăierea 
înotătoarelor la bordul pescadoarelor.

Europa este pe locul doi în lume în privința capturilor de rechini: potrivit datelor FAO 
Fishstat, statele membre ale UE au declarat în 2009 că au debarcat mai bine de 111 916 de 
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tone de vulpi de mare, pisici de mare și rechini, reprezentând 16% din debarcările la nivel 
mondial.

Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari exportatori de înotătoare de rechini pe 
piețele din Hong Kong și China, acest comerț fiind unul dintre cele mai rentabile din sectorul 
pescuitului: înotătoarele sunt, într-adevăr, ingredientul de bază al extrem de căutatei „supe 
chinezești”.

Poziția raportorului pentru aviz

Raportorul susține cu tărie propunerea Comisiei: metoda înotătoarelor atașate în mod natural 
de carcasă este unica modalitate valabilă pentru a limita finning-ul și a garanta un control 
simplu, eficace și necostisitor pentru statele membre al respectării prezentului regulament. 
Amendamentele depuse își propun deci să clarifice și aducă mai multă strictețe textului.

În special, s-a considerat important să se precizeze extinderea inspecțiilor pentru a acoperi tot 
domeniul de aplicare al regulamentului, care se aplică nu numai navelor de pescuit sub 
pavilionul statelor membre, ci și tuturor celor aflate în apele maritime ale Uniunii. Este, de 
exemplu, destul de frecvent cazul paragatelor japoneze care debarcă înotătoare de rechin în 
portul Vigo din Galicia.

Având în vedere grava carență a datelor științifice pentru aceste specii, statele membre ar 
trebui să furnizeze, în rapoartele lor anuale destinate Comisiei, informații mai detaliate 
privind debarcările de rechini, care să conțină identificarea speciilor capturate, cantitatea de 
exemplare, greutatea totală pentru fiecare specie și zonele de pescuit astfel încât să se creeze 
bănci de date fiabile din punct de vedere științific pentru a adopta măsuri menite să dea curs 
Planului de acțiune comunitar pentru ocrotirea și gestionarea sustenabilă a rechinilor.

Pe lângă aceasta, ar trebui monitorizată mai atent și calitatea controalelor efectuate, astfel 
încât să se transmită Comisiei informații mai precise și complete privind inspecțiile și 
sancțiunilor aplicate în diferitele state membre.

În plus, s-a considerat oportun să se expliciteze și în textul regulamentului obligația pentru 
fiecare navă de pescuit de a debarca rechinii cu înotătoarele atașate în mod natural de corp, 
care în prezent este considerată ca fiind subînțeleasă din text.

În sfârșit, am vrut să reamintim consensul politic solid manifestat de majoritatea deputaților 
din Parlamentul European față de declarația scrisă din 16 decembrie 2010, în care se cerea 
Comisiei să interzică complet tăierea înotătoarelor rechinilor. Prin prezenta propunere, 
executivul UE a dat curs în mod concret acestei necesare solicitări: acum Parlamentul nu 
poate decât să o susțină cu tărie.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

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. În ultimii 
ani, anumite populații de rechini au fost 
vizate în mod special de navele de pescuit 
aflate sub pavilionul statelor membre 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 de rechin, în 
special înotătoare.

Or. it

(În conformitate cu textul articolului 1, alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1185/2003)

Justificare
Uniunea Europeană se situează pe locul doi în lume în ceea ce privește capturile de rechini, 
declarând 16% din capturile mondiale de rechini, vulpi de mare și pisici de mare în 2009 
(FAO Fishstat). Cea mai mare parte a acestor capturi este realizată de flote de pescadoare 
spaniole și portugheze cu paragate și instalații de congelare care pescuiesc în Oceanele 
Atlantic, Pacific și Indian.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 
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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. 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.

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. 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 gestionare și ocrotire în 
domeniul pescuitului.

Or. it

Justificare

Referirea la „gestionare” este deja prezentă în 9 dintre cele 20 de versiuni lingvistice ale 
propunerii, fiind oportună o armonizare a tuturor versiunilor astfel încât să cuprindă nu doar 
referirea la conservare, ci și la gestionare. Amendamentul își propune deci să restabilească 
această formulare în celelalte 11 limbi (spaniolă, germană, estonă, greacă, engleză, italiană, 
letonă, maghiară, malteză, slovacă, slovenă).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a 
adoptat Planul internațional de acțiune 
pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, care a stat la baza 
comunicării Comisiei din 2009 privind 
Planul de acțiune al Comunității Europene 
pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a 
angajat să adopte toate măsurile necesare 
pentru conservarea rechinilor și reducerea 
la minimum a deșeurilor și a capturilor de 

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a 
adoptat Planul internațional de acțiune 
pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, care a stat la baza 
comunicării Comisiei din 2009 privind 
Planul de acțiune al Comunității Europene 
pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a 
angajat să adopte toate măsurile necesare 
pentru conservarea rechinilor și reducerea 
la minimum a deșeurilor și a capturilor de 
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rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a 
aprobat abordarea generală și obiectivele 
specifice ale Uniunii prevăzute de 
respectiva comunicare.

rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a 
aprobat abordarea generală și obiectivele
specifice ale Uniunii prevăzute de 
respectiva comunicare și a încurajat 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
problemei îndepărtării înotătoarelor și să 
prezinte cât mai curând posibil modificări 
ale Regulamentului (CE) nr. 1185/2003, 
îndeosebi în privința derogărilor și 
modalităților de aplicare a acestora 
prevăzute în respectivul regulament..

Or. it

Justificare

Concluziile Consiliului se referă în mod explicit la Regulamentul nr. 1185/2003 și la 
necesitatea de a modifica derogările de la interdicția de îndepărtare a înotătoarelor 
prevăzute în respectivul regulament.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Declarația Parlamentului European 
din 16 decembrie 2010 privind sprijinul 
față de întărirea interzicerii de către 
Uniunea Europeană a îndepărtării 
înotătoarelor rechinilor 1 critică 
derogările prevăzute în Regulamentul
(CE) nr. 1185/2003 și invită Comisia să 
aibă în vedere cu ocazia modificării 
regulamentului respectiv metoda 
„înotătoarelor atașate în mod natural de 
carcasă”.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Justificare

Parlamentul, în declarația sa scrisă aprobată pe 16 decembrie 2010, a invitat Comisia să 
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prezinte o propunere menită să interzică complet „îndepărtarea înotătoarelor” rechinilor la 
bordul navelor de pescuit până la cea de-a doua aniversare a Planului de acțiune comunitar 
pentru rechini (februarie 2011).

Amendamentul 5

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 
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,

(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 
regulamentul trebuie modificat astfel încât 
toți rechinii să fie debarcați cu înotătoarele 
încă atașate în mod natural de carcasă. 
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. it

Justificare

Este necesar să se precizeze în mod clar și neechivoc că toți rechinii pescuiți trebuie să fie 
debarcați cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă pentru a se evita recurgerea la 
practici incorecte, cum ar fi aceea de a pune înotătoarele în pungi special concepute care 
sunt apoi atașate de carcasă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003
Articolul 3 – alineatul 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 3, se introduce după 2) La articolul 3, se introduc după alineatul 
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alineatul (1) următorul alineat (1a): (1) următoarele alineate:
Fără a aduce atingere alineatului (1), 
înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și 
îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita 
depozitarea la bord.”

„1a. Fără a aduce atingere alineatului (1), 
înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și 
îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita 
depozitarea la bord.”

1b Fără a aduce atingere alineatului (1a), 
toți rechinii pescuiți trebuie să fie 
debarcați cu înotătoarele atașate în mod 
natural de carcasă.”

Or. it

Justificare

Este necesar să se precizeze în mod clar și neechivoc că toți rechinii pescuiți trebuie să fie 
debarcați cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă. Această dispoziție nu este citată 
în nicio altă parte a textului.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care navele de pescuit care 
arborează pavilionul unui stat membru
capturează, păstrează la bord, 
transbordează sau debarcă rechini, statul 
membru de pavilion trimite Comisiei, până 
cel târziu la 1 mai, un raport anual complet 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament în cursul anului anterior.
Raportul descrie monitorizarea respectării 
dispozițiilor prezentului regulament de 
către nave, precum și măsurile de impunere 
a aplicării luate de statele membre în caz 
de nerespectare. În special, trebuie 
furnizate următoarele informații:

(1) Statul membru ale cărui nave de 
pescuit capturează, păstrează la bord, 
transbordează sau debarcă rechini și/sau
statul membru pe teritoriul căruia navele
de pescuit aflate sub pavilionul unei țări 
terțe transbordează sau debarcă rechini
trimite Comisiei, până cel târziu la 1 mai, 
un raport anual complet privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament în cursul 
anului anterior. Raportul descrie 
monitorizarea respectării dispozițiilor 
prezentului regulament de către nave, 
precum și măsurile de impunere a aplicării 
luate de statele membre în caz de 
nerespectare. În special, trebuie furnizate 
următoarele informații, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului din 20 noiembrie 2009 de 
stabilire a unui sistem comunitar de 
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control pentru asigurarea respectării 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului1 și cu Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei 
din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor 
detaliate de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de 
stabilire a unui sistem comunitar de 
control pentru asigurarea respectării 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului2:
1 JO L 343 din 22.12.2009, pag. 1.
2 JO L 112 din 30.04.2011, pag. 1.

Or. it

Justificare

Articolul 1 din Regulamentul 1185/2003 determină domeniul de aplicare: acesta nu se aplică 
numai navelor de pescuit sub pavilionul statelor membre, ci și tuturor celor aflate în apele 
maritime supuse jurisdicției lor. În plus, unele state membre ale căror nave de pescuit nu 
capturează, nu dețin la bord, nu transbordează și nici nu debarcă rechini au porturi în care 
navele de pescuit din state terțe au posibilitatea de a debarca rechini. În fine, cele două 
regulamente citate introduc norme specifice pentru controlul pescuitului și cerințe detaliate 
privind inspecțiile și sancțiunile.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul de debarcări de rechini; - numărul de debarcări de rechini și, pentru 
fiecare debarcare, numărul de exemplare 
defalcat pe specii și zone de pescuit și 
greutatea totală pentru fiecare specie;

Or. it

Justificare

Potrivit analizei Comisiei, Regulamentul 1185/2003 nu permite colectarea datelor, precum 
cele privind identificarea speciilor și structura populației, date care stau la baza avizelor 
științifice pentru stabilirea măsurilor de gestionare și ocrotire. E necesar deci ca statele 
membre să înregistreze speciile de rechini debarcate, zonele de pescuit, cantitatea de 
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exemplare și greutatea totală pentru fiecare specie și să prezinte aceste informații în raportul 
anual.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul de inspecții efectuate; - numărul, data și locul inspecțiilor
efectuate;

Or. it

Justificare

Pentru a avea o imagine completă în privința aplicării corecte a prezentului regulament de 
către statele membre e important să se poată dispune de date precise în ceea ce privește 
controalele efectuate de autoritățile competente.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul și natura cazurilor de 
nerespectare constatate, inclusiv o 
identificare completă a navei (navelor) 
implicate.

- numărul și natura cazurilor de 
nerespectare constatate, inclusiv o 
identificare completă a navei (navelor) 
implicate și sancțiunile aplicate pentru 
fiecare caz de nerespectare.

Or. it

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, care stabilește un sistem comunitar de control pentru 
asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, prevede luarea de 
măsuri corespunzătoare (printre care, în conformitate cu legislațiile naționale, inițierea unor 
acțiuni administrative sau penale) în mod sistematic împotriva persoanelor fizice sau juridice 
suspectate de săvârșirea unei încălcări a normelor aferente politicii comune în domeniul 
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pescuitului.


