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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1537/2010, którą złożyli pracownicy The Sharkbait Reef by Sea 
Life (Wielka Brytania), ze 112 podpisami, w sprawie odcinania płetw 
rekinom 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się okrutnej praktyce odcinania płetw rekinom, kiedy to po 
odcięciu rekinom płetw wyrzuca się rekiny za burtę, by utonęły. Zwłaszcza w Azji istnieje 
ogromny popyt na płetwy rekina do przygotowywania zupy, rzekomo mającej właściwości 
lecznicze. Składający petycję twierdzą, że rekiny są niezwykle cennymi drapieżnikami 
w ekosystemie morskim i że giną w wyniku przełowienia. Utrzymują, że jedna trzecia 
wszystkich rekinów jest zagrożona wyginięciem, a Europa ma najmniej restrykcyjne 
w świecie regulacje dotyczące odcinania rekinom płetw. W związku z tym składający petycję 
nalegają na ustanowienie bardziej restrykcyjnych przepisów w celu zakazania takich działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 bez wyjątków zakazuje odcinania płetw rekinom 
(praktyka polegająca na odcinaniu płetw na pokładzie statku, a następnie wyrzucaniu 
pozostałej części rekina do morza). Zawiera ono również zakaz odcinania płetw rekinom na 
pokładzie statków. Jednak na zasadzie odstępstwa rozporządzenie dopuszcza wydawanie 
przez państwa członkowskie „specjalnych zezwoleń połowowych” dla statków rybackich, dla 
których wykazano zdolność wykorzystania wszystkich części rekina oraz dla których 
uzasadniono potrzebę oddzielnego przetwarzania na pokładzie płetw rekinów i pozostałych 
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części rekinów. Zezwolenia te umożliwiają odcinanie płetw rekinom na pokładzie takich 
statków, o ile statki te spełniają surowe warunki (w tym wymóg, by zatrzymywać na 
pokładzie i wyładowywać wszystkie tusze rekinów), które przewidują również umożliwienie 
przeprowadzenia odpowiednich kontroli.

W lutym 2009 r., kiedy Komisja przyjęła Międzynarodowy plan działania w sprawie rekinów, 
planowała ona również zmianę wspomnianego rozporządzenia, aby nasilić kontrolę 
i zagwarantować zrównoważone gospodarowanie zasobami rekinów. W ramach procesu 
zmiany rozporządzenia Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne w okresie od 
15 listopada 2010 do 21 lutego 2011 r. 

Komisja zamierza przed końcem 2011 r. przedstawić wniosek ustawodawczy zmieniający 
wspomniane rozporządzenie.


