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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1537/2010, adresată de echipa The Sharkbait Reef by Sea Life, de 
cetățenie britanică, însoțită de 112 de semnături, privind îndepărtarea 
înotătoarelor rechinilor 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva practicii crude de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor, 
care implică tăierea înotătoarelor rechinilor înainte de a-i arunca peste bord și de a-i lăsa să se 
înece. În special în Asia, înotătoarele rechinilor sunt la mare cerere pentru pregătirea de supă 
de înotătoare de rechin, care este considerată ca având proprietăți curative. Petiționarii susțin 
că rechinii sunt animale de pradă extrem de valoroase în ecosistemul marin și că acestea sunt 
eliminate ca urmare a pescuitului excesiv. Ei susțin că o treime din rechini sunt amenințați cu 
dispariția și că Europa are reglementările cel mai puțin stricte din lume cu privire la 
îndepărtarea înotătoarelor rechinilor. În consecință, aceștia fac presiuni pentru introducerea 
unor norme mai stricte care să interzică această practică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului interzice, fără excepții, îndepărtarea 
înotătoarelor rechinilor (practica prin care înotătoarele sunt îndepărtate la bord, iar restul 
rechinului este aruncat înapoi în mare). Acesta interzice, de asemenea, îndepărtarea 
înotătoarelor rechinului la bordul navelor. Cu toate acestea, prin derogare, regulamentul 
permite statelor membre să elibereze „permise speciale de pescuit” navelor care demonstrează 
că au capacitatea de a utiliza toate părțile rechinilor și care au justificat nevoia de transformare 
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separată la bord a înotătoarelor rechinilor și a celorlalte părți rămase din rechini. Aceste 
permise fac posibilă îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul acestor nave, cu condiția 
respectării unor condiții stricte (inclusiv cea privind reținerea și aducerea pe uscat a tuturor 
carcaselor rechinilor), menite să permită efectuarea controalelor relevante.

Comisia a prevăzut, la adoptarea, în februarie 2009, a Planului internațional de acțiune privind 
rechinii, modificarea acestui regulament, pentru a spori controlul și a asigura gestionarea 
sustenabilă a stocurilor de rechini. Comisia a realizat, ca parte a procesului de modificare, o 
consultare publică între 15 noiembrie 2010 și 21 februarie 2011. 

Comisia intenționează să prezinte, până la sfârșitul anului 2011, o propunere legislativă de 
modificare a regulamentului.


