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14.11.2012 A7-0295/15 

Amendamentul 15 
Maria do Céu Patrão Neves și alții 
- 

Raport A7-0295/2012 
Maria do Céu Patrão Neves 
Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor 
la bordul navelor 

COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD) 

Propunere de regulament 
Considerentul 7 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Pentru a asigura conservarea 
stocurilor de rechini și, în același timp, 
pentru a preveni pierderile inevitabile și 
semnificative economice și sociale pentru 
sectorul pescuitului, care ar putea fi 
cauzate de interzicerea totală a 
îndepărtării înotătoarelor de rechini morți 
la bordul navelor, ar trebui consolidat 
sistemul de control, iar derogarea care 
permite îndepărtarea înotătoarelor de 
rechini morți la bord și păstrarea la bord, 
transbordarea și debarcarea înotătoarelor 
de rechin pe nave care dețin permise 
speciale de pescuit ar trebui limitată. 

Or. en 

Justificare 

Întărirea controlului și limitarea actualei derogări (permise speciale de pescuit) sunt cele 
două propuneri care ar permite eliminarea tuturor suspiciunilor privind practica de finning, 
ar garanta conservarea stocurilor de rechini și ar proteja interesele economice și sociale din 
sectorul pescuitului. 
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14.11.2012 A7-0295/16 

Amendamentul 16 
Maria do Céu Patrão Neves și alții 
- 

Raport A7-0295/2012 
Maria do Céu Patrão Neves 
Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor 

la bordul navelor 
COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD) 

Propunere de regulament 
Considerentul 7 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) Întărirea controlului ar trebui 
realizată prin impunerea obligației de a 
transborda și debarca înotătoarele și 
carcasele întotdeauna în același port și a 
obligației pentru proprietarii de nave de a 
recruta un organism independent care să 
efectueze controlul în toate porturile în 
care autoritățile locale nu pot asigura 
controlul corespunzător, pentru a garanta 
că nicio carcasă nu este aruncată în mare 
și că se colectează date complete și corecte 
cu privire la toate capturile. 

Or. en 

Justificare 

Comisia afirmă, și suntem de acord cu aceasta, că, din cauza posibilității de a debarca 
înotătoare și carcase în porturi diferite, controlul devine dificil și nu pe deplin eficient. De 
aceea, considerăm că înotătoarele și carcasele de pe care s-au înlăturat aceste înotătoare 
trebuie, în toate cazurile, transbordate și debarcate întotdeauna împreună în același port și 
ca controlul să fie efectuat în mod eficient în toate porturile în care se debarcă rechini, fără o 
creștere a costurilor pentru Uniunea Europeană sau statele membre. 
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14.11.2012 A7-0295/17 

Amendamentul 17 
Maria do Céu Patrão Neves și alții 
- 

Raport A7-0295/2012 
Maria do Céu Patrão Neves 
Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor 

la bordul navelor 
COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD) 

Propunere de regulament 
Considerentul 7 c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7c) Domeniul de aplicare a acestei 
derogări ar trebui limitat prin eliberarea 
de permise speciale de pescuit care permit 
îndepărtarea înotătoarelor de rechini 
morți la bord numai pe nave frigorifice de 
pescuit, pentru a conserva calitatea 
alimentelor și a proteja sănătatea 
consumatorilor, siguranța și eficiența 
energetică și pentru a asigura o utilizare 
mai eficientă a tuturor părților de rechin 
prin transformarea separată la bord a 
înotătoarelor și a părților de rechin 
rămase. În acest caz, statul membru 
pavilion ar trebui să emită și să gestioneze 
utilizarea permiselor speciale de pescuit, 
care precizează condițiile adecvate, în 
conformitate cu Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1224/2009 din 20 noiembrie 2009 
de stabilire a unui sistem comunitar de 
control pentru asigurarea respectării 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului. 

Or. en 

Justificare 

Toate motivele care recomandă îndepărtarea completă a înotătoarelor de pe carcase pentru 
depozitarea la bord se aplică numai navelor frigorifice și de aceea acestea ar trebui să fie 
singurele care pot aplica derogarea. 
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14.11.2012 A7-0295/18 

Amendamentul 18 
Maria do Céu Patrão Neves și alții 
- 

Raport A7-0295/2012 
Maria do Céu Patrão Neves 
Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor 

la bordul navelor 
COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD) 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Articolul 4 se elimină. 3. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „Articolul 4 

 Derogare și condiții asociate 

 (1) Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 3 alineatele (1) și (1a) și sub 
rezerva alineatelor (2), (3), (4) și (5) din 
prezentul articol, navele care dețin un 
permis special de pescuit pot îndepărta 
complet înotătoarele rechinilor morți 
aflați la bord, păstrându-le împreună cu 
carcasele rechinilor de la care au fost 
îndepărtate. Înotătoarele și carcasele 
respective se păstrează întotdeauna 
împreună și sunt transbordate și/sau 
debarcate în același port. 

 (2) Un astfel de permis special de pescuit 
se eliberează numai navelor frigorifice de 
pescuit care demonstrează că au 
capacitatea de a utiliza toate părțile 
rechinilor, pe care există un sistem de 
trasabilitate operațional care permite 
stabilirea corespondenței între carcasele 
de rechin care au fost debarcate (prin 
numărarea trunchiurilor și înotătoarelor, 
precum prima dorsală sau caudală), iar 
aceste nave frigorifice de pescuit au 
stabilit un contract cu un organism 
independent pentru a controla fiecare 
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debarcare de rechini din toate porturile în 
cazurile în care autoritățile locale nu pot 
asigura controlul corespunzător, și care 
au justificat nevoia de transformare 
separată la bord a înotătoarelor rechinilor 
și a celorlalte părți rămase din rechini. 

 (3) Se interzice aruncarea în mare a 
părților de rechin rămase după 
îndepărtarea înotătoarelor, cu excepția 
părților ce provin din operațiile de 
transformare de bază, precum 
decapitarea, eviscerarea și îndepărtarea 
pielii. 

 (4) Greutatea înotătoarelor care sunt 
reținute la bord și transbordate sau 
debarcate împreună cu carcasele nu 
depășesc greutatea teoretică a 
înotătoarelor care ar corespunde părților 
rămase păstrate la bord, transbordate sau 
debarcate. 

 (5) În scopul alineatului (4), 
corespondența teoretică între greutatea 
înotătoarelor și a carcaselor se stabilește 
de către statele membre, luând în 
considerare tipul de pescuit, componența 
speciei, precum și tipul de tratare și de 
depozitare. Greutatea teoretică a 
înotătoarelor depășește 5% din greutatea 
în viu a capturilor de rechini sau 14% din 
greutatea procesată a capturilor de 
rechini”. 

Or. en 

Justificare 

Derogarea se limitează la navele frigorifice de pescuit și controlul este înăsprit fără costuri 
suplimentare pentru Uniunea Europeană. Costurile adiționale legate de control sunt 
suportate de proprietarii de nave. Se garantează, de asemenea, mai multă transparență. 

 
 

 


