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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 
Considerentul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Peștii care aparțin taxonului 
Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile 
de mare și pisicile de mare, sunt în general 
foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, 
datorită caracteristicilor ciclului lor de 
viață: creștere lentă, maturitate târzie și 
număr redus de exemplare tinere. În ultimii 
ani, anumite populații de rechini au fost 
vizate în mod special și amenințate cu 
dispariția ca urmare a creșterii puternice a 
cererii de produse derivate de rechin, în 
special înotătoare. 

(2) Peștii care aparțin taxonului 
Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile 
de mare și pisicile de mare, sunt în general 
foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, 
datorită caracteristicilor ciclului lor de 
viață: creștere lentă, maturitate târzie și 
număr redus de exemplare tinere, deși 
productivitatea biologică nu este identică 
pentru toate speciile. În general, în ultimii 
ani, anumite populații de rechini au fost 
vizate în mod special, inclusiv de nave cu 
pavilionul Uniunii care își desfășoară 
activitatea în Uniune și în apele din 
exteriorul Uniunii și amenințate cu 
dispariția ca urmare a creșterii puternice a 
cererii de produse derivate de rechin, în 
special înotătoare. 

Justificare 

The generalization presented in this recital is not acceptable in terms of the scientific accuracy 
which is necessary for introduction of additional protection and conservation measures. This 
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kind of generalization generates misunderstandings mainly when a large variety of species are 
put together: “Elasmobranchii, including sharks, skates and rays”. Just within the almost 400 
species of sharks there is a wide range of biological productivity. 

Generalizations leading to ambiguities continue also in the second paragraph where it is 
written that “some shark populations have been severely targeted and put under serious threat 
as a result of a dramatic increase in demand for shark products, fins in particular”. The shark 
populations under serious threat are not identified nor are the fleets responsible for that 
situation clearly mentioned. This regulation applies only to the vessels in maritime waters 
under the sovereignty or jurisdiction of Member States and to vessels flying the flag or 
registered in Member States in other maritime waters. 

EU nations combined catch the second-largest share of sharks globally – 17 % of the world’s 
reported shark catches in 2009, according to the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO). These catches are mainly realized by Spanish and Portuguese fleets 
operating in the Atlantic Oceana, Pacific Ocean and Indian Ocean. 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 
Considerentul 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Înotătoarele de rechin nu constituie 
un ingredient tradițional al alimentației 
europene, pe când rechinii constituie un 
element necesar al ecosistemului marin al 
Uniunii; de aceea, gestionarea și 
ocrotirea lor, precum și, în general, 
promovarea unui sector al pescuitului 
gestionat în mod sustenabil în folosul 
mediului și al oamenilor care lucrează în 
acest sector ar trebui să fie prioritare.  

 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 
Considerentul 2b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Cunoștințele științifice actuale, 
bazate pe examinarea ratelor capturilor 
de rechini, indică în general că 
numeroase stocuri sunt în mod serios 
amenințate, deși situația nu este identică 
pentru toate speciile și nici chiar pentru 
aceleași specii din zone maritime diferite. 
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Potrivit Uniunii internaționale pentru 
conservarea naturii (IUCN), mai mult de 
25 % din toate speciile de rechini pelagici, 
din care mai mult de 50 % sunt rechini 
pelagici de ocean mari, sunt amenințate. 
În ultimii ani, capturarea, păstrarea, 
transbordarea sau debarcarea unui 
număr în creștere de specii de rechin au 
fost interzise în conformitate cu legislația 
Uniunii sau în cadrul Organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului, 
inclusiv a rechinilor cu înotătoare cu 
valoare comercială foarte mare. 

Justificare 

Amendamentul propus se bazează pe justificarea amendamentului 1. 

De decenii, rechinii au fost capturați ca specii țintă și/sau capturi accidentale de flote ale UE, 
fără a exista limite pentru capturarea majorității speciilor. Pescuitul nereglementat pe termen 
lung a dus la scăderea dramatică a multor populații. Cifrele menționate provin din Dulvy et al., 
2008, Aquat. Conserv. 18, 459-482 (IUCN Shark Specialist Group http://www.iucnssg.org/) 

 
 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 
Considerentul 2c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2c) Rechinul albastru (Priconace glauca) 
și rechinul mako (Isuras oxyrinchus), 
clasificați de IUCN ca „amenințat”, 
respectiv „vulnerabil”, sunt în prezent 
speciile de rechin predominante capturate 
de flota europeană, rechinul albastru 
reprezentând aproximativ 70 % din totalul 
de debarcări de rechini raportate. Totuși, 
alte specii, inclusiv rechinul-ciocan și 
rechinul-tigru, sunt capturate în apele 
Uniunii și din exteriorul Uniunii și 
contribuie la viabilitatea economică a 
sectorului piscicol. 

Justificare 

Blue shark, classified as near threatened by IUCN, and shortfin mako, classified as vulnerable 
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under IUCN, are currently the predominant species in EU shark fisheries but this fishing 
pattern could evolve anytime. The EU fleet is operating in all oceans worldwide, in fishing 
grounds where other shark species are captured, such as silky sharks, classified as near 
threatened by IUCN, hammerhead sharks, classified as endangered by IUCN and where it is 
known that data collection and reporting are lacking. Along with blue shark and shortfin mako 
shark fins, those of hammerhead, and silky shark fins, are most valued in the global shark fin 
market. Limiting the reference in the regulation to one species does not do justice to the greater 
objective of this regulation. Based on latest available reported catch data (FAO 2010), blue 
shark corresponds to circa 70 % of the total EU shark catch. 
 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 
Considerentul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 
înotătoarele rechinilor pot fi detașate de 
carcase. Pentru a se asigura corespondența 
dintre greutatea înotătoarelor și cea a 
carcaselor, se stabilește un raport de 
greutate între înotătoare și carcase dar, ca 
urmare a operațiilor de prelucrare, 
înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în 
porturi diferite. În astfel de cazuri, 
utilizarea raportului de greutate devine 
ineficace și permite practica îndepărtării 
înotătoarelor rechinilor. În aceste condiții, 
este îngreunată colectarea datelor, precum 
cele privind identificarea speciilor și 
structura populației, date care stau la baza 
avizelor științifice pentru stabilirea 
măsurilor de conservare în domeniul 
pescuitului. 

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
permite statelor membre să elibereze 
permise speciale de pescuit care 
autorizează prelucrarea la bord, astfel încât 
înotătoarele rechinilor pot fi detașate de 
carcase. Pentru a se asigura corespondența 
între greutatea înotătoarelor și cea a 
carcaselor, se stabilește un raport de 
greutate între înotătoare și carcase. Există 
dificultăți serioase de control și aplicare 
în utilizarea raportului de greutate între 
înotătoare și carcase. Asemenea sisteme 
nu elimină practica respingerii selective 
și, din cauza diferențelor în tehnicile de 
tăiere a înotătoarelor, mărimii variabile 
ale înotătoarelor și a greutăŃii variabile a 
diferitelor specii de rechini, ele pot 
permite apariția practicii de îndepărtare a 
înotătoarelor fără ca aceasta să fie 
detectată. Ca urmare a operațiilor de 
prelucrare, înotătoarele și carcasele pot fi 
debarcate în porturi diferite. În aceste 
condiții, este îngreunată colectarea datelor, 
precum cele privind identificarea speciilor 
și structura populației, date care stau la 
baza avizelor științifice pentru stabilirea 
măsurilor de conservare și de gestionare în 
domeniul pescuitului. 

Justificare 

Trebuie subliniate dificultățile de control și aplicare legate de folosirea raportului de greutate 
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între înotătoare și carcase care există, deoarece debarcările simultane în același port nu le 
soluționează. 
 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 
Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a 
adoptat Planul internațional de acțiune 
pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, care a stat la baza 
comunicării Comisiei din 2009 privind 
Planul de acțiune al Comunității Europene 
pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a 
angajat să adopte toate măsurile necesare 
pentru conservarea rechinilor și reducerea 
la minimum a deșeurilor și a capturilor de 
rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a 
aprobat abordarea generală și obiectivele 
specifice ale Uniunii prevăzute de 
respectiva comunicare. 

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a 
adoptat Planul internațional de acțiune 
pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, care a stat la baza 
comunicării Comisiei din 5 februarie 2009 
privind Planul de acțiune al Comunității 
Europene pentru conservarea și gestionarea 
resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a 
angajat să adopte toate măsurile necesare 
pentru conservarea rechinilor și reducerea 
la minimum a deșeurilor și a capturilor de 
rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a 
aprobat abordarea generală și obiectivele 
specifice ale Uniunii prevăzute de 
respectiva comunicare și a încurajat 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
problemei îndepărtării înotătoarelor și să 
prezinte cât mai curând posibil modificări 
ale Regulamentului (CE) nr. 1185/2003, 
îndeosebi în privința derogărilor și 
modalităților de aplicare a acestora 
prevăzute în respectivul regulament. 

Justificare 

Concluziile Consiliului se referă în mod explicit la Regulamentul nr. 1185/2003 și la 
necesitatea de a modifica derogările de la interdicția de îndepărtare a înotătoarelor prevăzute 
în respectivul regulament. 
 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 
Considerentul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Organizațiile regionale de gestionare a (6) Organizațiile regionale de gestionare a 
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pescuitului abordează din ce în ce mai mult 
problema îndepărtării înotătoarelor 
rechinilor, iar organismele științifice ale 
acestor organizații își exprimă preferința 
pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele 
atașate în mod natural de carcasă. 

pescuitului abordează din ce în ce mai mult 
problema îndepărtării înotătoarelor 
rechinilor, iar organismele științifice ale 
acestor organizații își exprimă preferința 
pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele 
atașate în mod natural de carcasă, şi 
constată că acesta este cel mai bun mijloc 
de a împiedica îndepărtarea înotătoarelor 
și de a facilita colectarea de date pentru 
evaluarea stocurilor. Rezoluțiile anuale 
privind pescuitul durabil ale Adunării 
Generale ale OrganizaŃiei Națiunilor 
Unite începând cu 2007, Politica globală 
a IUCN împotriva practicii îndepărtării 
înotătoarelor rechinilor din 2008 și 
reuniunea din 2010 a Conferinței de 
revizuire a acordului privind stocurile de 
pești au solicitat țărilor să ia măsuri prin 
care toți rechinii să fie debarcați cu 
înotătoarele atașate în mod natural. 

Justificare 

There is a growing international momentum towards the use of ‘fins naturally attached’ 
policies to enforce finning bans. US fisheries, and most recently 8 Central American countries 
(Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and 
Panama) have adopted a fins naturally attached policy. In addition, Taiwan, often accused of 
shark finning, has recently banned finning and is in the process to shifting from a fin to carcass 
ratio limit to a mandate that fins remain attached. Adopting such a policy in the EU, as well as 
taking the EU from lagging to leading, would allow the EU to join those advocating for similar 
measures in RFMOs and other international fora. 
 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
Articolul 2 – punctul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La articolul 2, se elimină punctul (3). 1. Articolul 2 punctul 3 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 «3. „permis special de pescuit” înseamnă 
o autorizație de pescuit prealabilă și 
gestionată în conformitate cu 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1224/2009 din 20 noiembrie 2009 de 
stabilire a unui sistem comunitar de 
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control pentru asigurarea respectării 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului.» 

Justificare 

Am recuperat textul propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1185/2003 și l-am modificat în funcție de 
cele două opțiuni ale acestui raport, așa cum se menționează mai sus, pentru a întări controlul 
și a limita actuala derogare. 
 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
Punctul 3 – alineatul 1a  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și 
îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita 
depozitarea la bord. 

(1a) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și 
îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita 
depozitarea la bord sau, în cazurile 
menționate la articolul 4, îndepărtate 
complet de pe carcasă. 

Justificare 

Modalitățile diferite de prelucrare a înotătoarelor au un impact diferit asupra stocării la bord. 
Îndepărtarea completă a înotătoarelor de pe carcase poate duce la economii în termeni de 
spațiu la bord, ore de lucru și combustibil, deoarece navele ar avea o mai mare autonomie pe 
mare. 
 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul în care navele de pescuit care 
arborează pavilionul unui stat membru 
capturează, păstrează la bord, 
transbordează sau debarcă rechini, statul 
membru de pavilion trimite Comisiei, până 

(1) În cazul în care navele de pescuit care 
arborează pavilionul unui stat membru 
capturează, păstrează la bord, 
transbordează sau debarcă rechini, statul 
membru de pavilion trimite anual 
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cel târziu la 1 mai, un raport anual complet 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament în cursul anului anterior. 
Raportul descrie monitorizarea respectării 
dispozițiilor prezentului regulament de 
către nave, precum și măsurile de impunere 
a aplicării luate de statele membre în caz 
de nerespectare. În special, trebuie 
furnizate următoarele informații: 

Comisiei, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului și cu Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 
al Comisiei de stabilire a normelor 
detaliate de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1224/2009, până cel târziu la 1 
mai, un raport  complet privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament în cursul 
anului anterior. Raportul descrie 
monitorizarea respectării dispozițiilor 
prezentului regulament de către nave din 
apele Uniunii și apele din exteriorul 
Uniunii, precum și măsurile de impunere a 
aplicării luate de statele membre în caz de 
nerespectare. În special, trebuie furnizate 
următoarele informații: 

Justificare 

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different 
species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch 
statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation 
(EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control 
regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as 
well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into 
line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to 
scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and 
management of shark populations. 
 

Amendamentul 11 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– numărul de inspecții efectuate; – numărul, data și locul inspecțiilor 
efectuate; 

Justificare 

Pentru a avea o imagine completă în privința aplicării corecte a prezentului regulament de 
către statele membre, e important să se poată dispune de date precise în ceea ce privește 
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controalele efectuate de autoritățile competente. 
 
 
Amendamentul 12 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– numărul și natura cazurilor de 
nerespectare constatate, inclusiv o 
identificare completă a navei (navelor) 
implicate. 

– numărul și natura cazurilor de 
nerespectare constatate, inclusiv o 
identificare completă a navei (navelor) 
implicate și sancțiunile aplicate pentru 
fiecare caz de nerespectare. 

Justificare 

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different 
species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch 
statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation 
(EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control 
regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as 
well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into 
line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to 
scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and 
management of shark populations. 
 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 3a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – totalul debarcărilor pe specii 
(greutate/număr) și pe porturi; 

Justificare 

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different 
species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch 
statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation 
(EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control 
regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as 
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well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into 
line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to 
scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and 
management of shark populations. 
 
 


