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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1537/2010 του «Sharkbait Reef by Sea Life Team», βρετανικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 112 υπογραφές, σχετικά με την 
αφαίρεση πτερυγίων των καρχαριών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν τη βάναυση πρακτική της αφαίρεσης πτερυγίων των 
καρχαριών, η οποία περιλαμβάνει αποκοπή των πτερυγίων των καρχαριών και στη συνέχεια 
απόρριψη των καρχαριών στη θάλασσα, όπου αφήνονται να πνιγούν. Στην Ασία, ειδικότερα, 
τα πτερύγια καρχαριών έχουν μεγάλη ζήτηση για την παρασκευή σούπας με πτερύγια 
καρχαρία, η οποία θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Οι αναφέροντες υποστηρίζουν 
ότι οι καρχαρίες είναι εξαιρετικά πολύτιμα αρπακτικά του θαλάσσιου οικοσυστήματος και ότι 
αφανίζονται εξαιτίας της υπεραλίευσης. Υποστηρίζουν ότι το ένα τρίτο του συνόλου των 
καρχαριών απειλείται με εξαφάνιση και ότι η Ευρώπη διαθέτει τους λιγότερο αυστηρούς 
κανονισμούς στον κόσμο όσον αφορά την αφαίρεση των πτερυγίων των καρχαριών. 
Συνεπώς, ασκούν πίεση για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την απαγόρευση αυτής 
της πρακτικής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου απαγορεύει την αφαίρεση πτερυγίων
καρχαρία (την πρακτική αφαίρεσης επί του σκάφους των πτερυγίων καρχαρία και την
απόρριψη στη θάλασσα του υπολοίπου σώματος) χωρίς εξαιρέσεις. Απαγορεύει επίσης την
αφαίρεση των πτερυγίων του καρχαρία επί των σκαφών. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση, ο
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κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ειδικές αλιευτικές άδειες στα σκάφη τα
οποία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν όλα τα μέρη των καρχαριών, και όπου έχει 
αποδειχθεί η ανάγκη χωριστής επεξεργασίας επί του σκάφους των πτερυγίων των καρχαριών
και των εναπομενόντων τμημάτων του σώματος. Οι άδειες αυτές επιτρέπουν την αφαίρεση
των πτερυγίων των καρχαριών επί του σκάφους αυτών των σκαφών, εφόσον καλύπτονται 
συγκεκριμένες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης διατήρησης και εκφόρτωσης 
όλων των υπολειμμάτων των καρχαριών) με στόχο τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων.

Τον Φεβρουαρίο 2009 όταν η Επιτροπή ενέκρινε το διεθνές σχέδιο δράσης για τους
καρχαρίες, εξέτασε την τροποποίηση του κανονισμού αυτού ώστε να αυξηθεί ο έλεγχος και
να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων καρχαριών. Για να προβεί σε αυτές
τις τροποποιήσεις η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση από τις 15 Νοεμβρίου 2010 
έως τις 21 Φεβρουαρίου 2011. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του
κανονισμού έως το τέλος του 2011.


