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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Det skadliga hajfensfisket, det vill säga bruket att avlägsna hajfenor ombord på fartyg för att 
sedan kasta övriga delar av hajarna överbord, är officiellt förbjudet i EU sedan 2003 genom 
förordning (EG) nr 1185/2003.

Förordningen medger emellertid undantag genom ”särskilda tillstånd”, undantag som kommit 
att bli regel i framför allt två medlemsstater, Spanien och Portugal.

Det komplicerade systemet för tillstånd att avlägsna hajfenor ombord, där det föreskrivs 
ett viktförhållande på 5 % mellan fenor och kroppar, har i realiteten omöjliggjort effektiva 
kontroller. Det är nämligen ytterst svårt att kontrollera att det här förhållandet verkligen följs 
(kroppsvikten varierar beroende på om kroppen är rensad eller ej), särskilt om fenor och 
kroppar landas i olika hamnar.

Hela forskarvärlden är överens om att det måste bli obligatoriskt att landa kropparna med 
fenorna naturligt fästade vid kroppen om hajfensfisket ska kunna stoppas.

Till följd av detta konstaterande och i enlighet med de skyldigheter som införts inom 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) lade kommissionen 2009 fram 
ett meddelande om gemenskapens handlingsplan för bevarande och förvaltning av hajar. 
Meddelandet mynnade sedermera ut i detta förslag till ändring av 
förordning (EG) nr 1185/2003, enligt vilket alla befintliga undantag ska slopas. 

Handel med sårbara arter

Hajar och rockor (gruppen Elasmobranchii) har särskilda biologiska egenskaper som gör dem 
särskilt sårbara för oreglerat och intensivt fiske. Deras låga reproduktionsförmåga och 
låga kapacitet för ökning och återhämtning av beståndet beror på deras ytterst sena 
könsmognad. Bland makrillhajar exempelvis blir hanarna könsmogna vid 7–9 års ålder och 
honorna vid 19–21. Dessutom förökar sig denna art endast vart tredje år och har 
en dräktighetstid på 15–18 månader, vilket gör att antalet ungar blir begränsat.

De mest fiskade arterna är blåhajen (Prionace glauca), som står för 80 % av fångsten i Europa, 
och makrillhajen (Isurus oxirinchus), som står för 10 %. Internationella naturvårdsunionen, 
IUCN, betraktar makrillhajen som ”sårbar art” och blåhajen som ”nära hotad” på global nivå 
och ”sårbar” i Medelhavet.

Ställda inför dessa minskande artbestånd har USA, åtta länder i Centralamerika, Taiwan, 
Tyskland och Storbritannien beslutat att avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg inte längre 
ska vara tillåtet.

EU ligger på andra plats i världen sett till antalet hajfångster. Enligt uppgifter från 
FAO Fishstat uppgav EU:s medlemsstater 2009 en volym på 111 916 ton landade rockor och 
hajar, vilket är 16 % av alla landningar globalt.
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EU är en av de största hajfensexportörerna till marknaderna i Hong Kong och Kina, och 
denna handel tillhör de mest lönsamma i fiskerinäringen. Fenor är nämligen 
huvudingrediensen i den mycket eftertraktade kinesiska soppan.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ställer sig helhjärtat bakom kommissionens förslag. Metoden enligt vilken 
fenorna ska vara naturligt fästade vid kroppen är den enda rätta för att begränsa hajfensfisket 
och garantera medlemsstaterna enkla, effektiva och ekonomiskt överkomliga kontroller av att 
förordningen följs. De ändringsförslag som läggs fram är därför avsedda att förtydliga och 
skärpa texten.

Framför allt har det ansetts viktigt att få inspektionernas räckvidd att sammanfalla med 
förordningens. Förordningen är nämligen tillämplig inte bara på fartyg som seglar under 
en medlemsstats flagg utan på alla fartyg som seglar på unionens vatten. Så är det exempelvis 
ganska vanligt med japanska långrevsfartyg som landar hajfenor i hamnen i den galiciska 
staden Vigo.

De vetenskapliga uppgifterna om dessa arter är mycket bristfälliga, och därför bör 
medlemsstaterna i sina årliga rapporter till kommissionen lämna mer detaljerade uppgifter om 
landningen av haj, bland annat ange de fångade arterna, antalet exemplar, total vikt för varje 
art samt fiskerizoner. På så vis kan man skapa sådana vetenskapligt tillförlitliga databaser som 
krävs för åtgärder avsedda att följa upp gemenskapens handlingsplan för bevarande och 
hållbar förvaltning av hajar.

Även kontrollernas kvalitet bör övervakas noggrannare, så att kommissionen kan få mer 
exakta och fullständiga uppgifter om vilka inspektioner och sanktioner som tillämpas i de 
olika medlemsstaterna.

Vidare är det på sin plats att även i förordningens artikeldel klargöra skyldigheten för 
fiskefartyg att landa hajar med fenorna naturligt fästade vid kroppen, något som i nuläget 
endast antyds i texten.

Slutligen erinras om den starka politiska enighet som majoriteten av 
Europaparlamentets ledamöter gav uttryck för i en skriftlig förklaring från den 
16 december 2010, där kommissionen uppmanades att förbjuda avlägsnande av hajfenor. Med 
föreliggande förslag har EU:s verkställande myndighet på ett konkret sätt tagit fasta på denna 
angelägna uppmaning. Nu kan parlamentet inte annat än ge förslaget sitt fulla stöd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

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 av 
fartyg som seglar under en medlemsstats 
flagg i vatten under en medlemsstats 
suveränitet eller jurisdiktion eller i andra 
vatten, och är starkt hotade till följd av en 
kraftigt ökad efterfrågan på hajprodukter, 
särskilt fenor.

Or. it

(Jämför artikel 1.1 och 1.2 i förordning (EG) nr 1185/2003.)

Motivering

EU ligger på andra plats i världen sett till antalet hajfångster och stod 2009 för 16 % av alla 
uppgivna fångster av haj och rocka i världen (FAO Fishstat). Den största delen av fångsterna 
görs av spanska och portugisiska långrevsfartyg som är utrustade med frysanläggning och 
som fiskar i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen.

Ändringsförslag 2

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 

(Berör inte den svenska versionen.)
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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.

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations (FAO) antog 1999 
den internationella handlingsplanen för 
bevarande och förvaltning av hajar, vilken 
låg till grund för kommissionens 
meddelande från 2009 om Europeiska 
gemenskapens handlingsplan för bevarande 
och förvaltning av hajar där unionen åtog 
sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för 
bevarande av hajar och för att minska spill 
och utkast från hajfångster. Rådet 
godkände den generella inriktningen och 
de särskilda mål för unionen som angavs i 
meddelandet.

(4) FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) antog 1999 
den internationella handlingsplanen för 
bevarande och förvaltning av hajar, vilken 
låg till grund för kommissionens 
meddelande från 2009 om Europeiska 
gemenskapens handlingsplan för bevarande 
och förvaltning av hajar där unionen åtog 
sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för 
bevarande av hajar och för att minska spill 
och utkast från hajfångster. Rådet 
godkände den generella inriktningen och 
de särskilda mål för unionen som angavs i 
meddelandet, och uppmanade 
kommissionen att ägna särskild 
uppmärksamhet åt frågan om 
avlägsnande av fenor och att så snart som 
möjligt lägga fram ändringar till 
förordning (EG) nr 1185/2003, särskilt 
avseende de undantag och villkor som 
föreskrivs i den.

Or. it
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Motivering

Rådet hänvisar i sina slutsatser uttryckligen till förordning (EG) nr 1185/2003 och till att 
dess undantag från förbudet att avlägsna fenor måste ändras.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I sin förklaring av den 
16 december 2010 om stöd till skärpning 
av EU:s förbud mot avlägsnande av 
hajfenor1 kritiserar Europaparlamentet de 
undantag som föreskrivs i förordning 
(EG) nr 1185/2003 och uppmanar 
kommissionen att vid en ändring av 
förordningen överväga en metod enligt 
vilken fenorna ska sitta naturligt fästade 
vid kroppen.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497.

Or. it

Motivering

I sin skriftliga förklaring av den 16 december 2010 uppmanade Europaparlamentet 
”kommissionen att lägga fram ett förslag om förbud mot att avlägsna hajfenor ombord på 
fartyg senast två år efter EU:s handlingsplan för hajar (februari 2011)”.

Ändringsförslag 5

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 

(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 



PE480.798v01-00 8/11 PA\890948SV.doc

SV

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.

av konsekvensbedömningen är att 
förordningen bör ändras så att alla hajar 
måste landas med fenorna naturligt fästade 
vid kroppen. 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. it

Motivering

Det är nödvändigt att på ett klart och otvetydigt sätt ange att alla fångade hajar måste landas 
med fenorna naturligt fästade vid kroppen, så att man undviker oriktiga metoder som 
exempelvis att fenorna läggs i särskilda påsar och sedan fästs vid hajkroppen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1185/2003
Artikel 3 – punkt 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Följande punkt 1a ska införas efter 
punkt 1 i artikel 3:

(2) Följande punkter ska införas efter 
punkt 1 i artikel 3:

”1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1, och för att underlätta lagring 
ombord, får hajfenor skäras igenom delvis 
och vikas mot kroppen.”

”1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1, och för att underlätta lagring 
ombord, får hajfenor skäras igenom delvis 
och vikas mot kroppen.

1b. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1a ska alla fångade hajar landas 
med fenorna naturligt fästade vid 
kroppen.”

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att på ett klart och otvetydigt sätt ange att alla fångade hajar måste landas 
med fenorna naturligt fästade vid kroppen. Denna bestämmelse återges inte någon 
annanstans i förordningens artikeldel.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1185/2003
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om fiskefartyg som för en medlemsstats 
flagg fångar, behåller ombord, omlastar 
eller landar hajar, ska flaggmedlemsstaten
senast den 1 maj sända en utförlig årlig 
rapport till kommissionen om denna 
förordnings tillämpning under det 
föregående året. Rapporten ska beskriva
övervakningen av fartygens efterlevnad av 
förordningen, och de efterlevnadsåtgärder 
som vidtagits av medlemsstaten i fall av 
överträdelser. Särskilt ska följande 
information lämnas:

1. Den medlemsstat i vilken fiskefartyg 
fångar, behåller ombord, omlastar eller 
landar hajar, och/eller den medlemsstat i 
vilken fartyg som seglar under ett 
tredjelands flagg omlastar eller landar 
hajar, ska senast den 1 maj sända en 
utförlig årlig rapport till kommissionen om 
denna förordnings tillämpning under det 
föregående året. Rapporten ska beskriva 
övervakningen av fartygens efterlevnad av 
förordningen, och de efterlevnadsåtgärder 
som vidtagits av medlemsstaten i fall av 
överträdelser. Särskilt ska följande 
information lämnas, i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av 
den 20 november 2009 om införande av 
ett kontrollsystem i gemenskapen för att 
säkerställa att bestämmelserna i den 
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs1

samt kommissionens
genomförandeförordning 
(EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om 
tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om 
införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs2: 
____________
1 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
2 EUT L 112, 30.4.2011, s. 1.

Or. it

Motivering

Räckvidden för förordning (EG) nr 1185/2003 fastställs i artikel 1: Förordningen gäller inte 
bara fartyg som seglar under en medlemsstats flagg, utan alla fartyg som seglar i vatten 



PE480.798v01-00 10/11 PA\890948SV.doc

SV

under medlemsstatens jurisdiktion. Dessutom finns det en del medlemsstater vars fartyg inte 
fångar, behåller ombord, omlastar eller landar hajar men som ändå har hamnar där fartyg 
från tredjeländer har möjlighet att landa hajar. Slutligen innehåller de båda omnämnda 
förordningarna särskilda bestämmelser för fiskekontroll och ingående krav på inspektioner 
och sanktioner. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1185/2003
Artikel 6 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet landningar av hajar. – Antalet landningar av hajar och, för varje 
landning, antalet exemplar per art och per 
fiskerizon samt den totala vikten för varje 
art.

Or. it

Motivering

Enligt kommissionens analys medger förordning (EG) nr 1185/2003 ingen insamling av data 
om exempelvis art och population, data som ligger till grund för vetenskaplig rådgivning för 
fiskeriförvaltning och bevarandeåtgärder. Därför måste medlemsstaterna föra register över 
landade hajarter, fiskerizoner, antalet exemplar och den totala vikten för varje art, och 
redogöra för dessa uppgifter i sina årliga rapporter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1185/2003
Artikel 6 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet utförda inspektioner. – Antalet utförda inspektioner samt datum 
och plats för dessa.

Or. it

Motivering

För att få en tydlig bild av medlemsstaternas tillämpning av förordningen är det viktigt att ha 
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tillgång till exakta uppgifter om de kontroller som utförts av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1185/2003
Artikel 6 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antal och typ av konstaterade 
överträdelser, inklusive fullständig 
identifiering av det eller de inblandade 
fartygen.

– Antal och typ av konstaterade 
överträdelser, inklusive fullständig 
identifiering av det eller de inblandade 
fartygen, samt de sanktioner som utdömts 
vid varje överträdelse.

Or. it

Motivering

Förordning (EG) nr 1224/2009, om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att 
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, föreskriver att 
det systematiskt ska vidtas lämpliga åtgärder (bland annat administrativa eller straffrättsliga 
förfaranden i enlighet med nationell lagstiftning) mot fysiska eller juridiska personer som 
misstänks ha överträtt någon av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.


