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og 112 medunderskrivere, om "finning" af hajer 

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den grusomme praksis, der går under betegnelsen "finning" af 
hajer. "Finning" består i, at man skærer finnerne af hajer og smider kroppen overbord, 
hvorved hajen bliver kvalt. Især i Asien er der stor efterspørgsel efter hajfinner til tilberedning 
af hajfinnesuppe, som tillægges en helbredende virkning. Ifølge andrageren er hajer meget 
vigtige rovdyr for det marine økosystem, men de er ved at uddø som følge af overfiskning. 
Andrageren mener, at en tredjedel af hajbestanden er truet af udryddelse. I henhold til 
andrageren er den europæiske lovgivning på området den svageste i verden, og man anmoder 
indtrængende om strengere regler for at bekæmpe "finning" af hajer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23 marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den. 30. september 2011

Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 forbyder uden fritagelser "finning" af hajer (en praksis 
bestående i at fjerne hajens finner ombord og derefter smide resten af hajkroppen overbord). 
Den forbyder også fjernelse af hajfinner ombord på fartøjer. Imidlertid giver forordningen 
som en undtagelse medlemsstaterne mulighed for at udstede "særlige fiskeritilladelser" til 
fiskerfartøjer, hvis det er godtgjort, at disse kan udnytte alle dele af hajkroppe, og hvis det er 
dokumenteret, at det er nødvendigt at forarbejde hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne om 
bord. Disse tilladelser giver mulighed for at fjerne finner fra hajer ombord på sådanne fartøjer, 
forudsat at fartøjerne overholder strenge betingelser (herunder kravet om at medføre og lande 
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alle hajkroppe), der er udformet således, at det kan lade sig gøre at foretage den relevante 
kontrol.

Kommissionen udtalte i februar 2009 i forbindelse med sin vedtagelse af den internationale 
handlingsplan for hajer, at den påtænkte at ændre ovennævnte forordning for at forbedre 
kontrolforanstaltningerne og sikre en bæredygtig forvaltning af hajbestandene. Som et led i 
processen med at ændre forordningen gennemførte Kommissionen en offentlig høring i 
perioden 15. november 2010 - 21. februar 2011. 

Kommissionen agter at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af forordningen 
inden udgangen af 2011.


