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Betreft: Verzoekschrift 1537/2010, ingediend door The Sharkbait Reef by Sea Life Team 
(Britse nationaliteit), gesteund door 112 medeondertekenaars, over het vinnen van 
haaien

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners protesteren tegen de wrede praktijk van het vinnen van haaien, m.a.w. het afsnijden 
van de vinnen van de haai waarna het karkas overboord wordt gegooid en sterft door 
verstikking. Vooral in Azië is er grote vraag naar haaienvinnen ten behoeve van de bereiding 
van haaienvinnensoep, waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegekend. Volgens 
indieners zijn haaien voor het mariene ecosysteem zeer waardevolle roofdieren die bezig zijn 
uit te sterven als gevolg van overbevissing. Zij stellen dat een derde van het haaienbestand 
met uitsterven wordt bedreigd. Volgens indieners is de Europese wetgeving ter zake de 
zwakste ter wereld en zij verzoeken met klem om strengere regels om shark finning te 
bestrijden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad verbiedt “shark finning” (het aan boord 
verwijderen van de vinnen en de rest van de haai overboord gooien) zonder enige 
uitzondering. Ook het aan boord verwijderen van haaienvinnen zonder meer wordt verboden. 
De verordening staat lidstaten echter toe een “speciaal visdocument” af te geven aan 
vissersvaartuigen waarvan is aangetoond dat zij in staat zijn alle delen van haaien te benutten 
en waarvan de noodzaak van het afzonderlijk verwerken van haaienvinnen en de andere delen 
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van haaien aan boord gerechtvaardigd is. Deze visdocumenten laten het verwijderen van 
haaienvinnen aan boord van zulke vissersvaartuigen toe, op voorwaarde dat ze zich houden 
aan strenge voorwaarden (onder andere de verplichting om alle karkassen bij te houden en aan 
te landen) die ingesteld zijn om de juiste controles te kunnen uitvoeren.

In februari 2009, toen de Commissie het internationale actieplan voor haaien aannam, wilde 
ze deze verordening amenderen om een betere controle mogelijk te maken en een duurzame 
behandeling van de haaienpopulatie te verzekeren. Als deel van dit amenderingsproces, heeft 
de Commissie tussen 15 november 2010 en 21 februari 2011 een publieke raadpleging 
gehouden. 

De Commissie is van plan tegen het einde van 2011 een wetgevingsvoorstel in te dienen om 
de verordening te amenderen.


