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Reddingsboei voor haaien dankzij nieuw EU-Actieplan 
Langverwacht initiatief Europese Commissie om overbevissing te stoppen overbevissing, 

bedreigde soorten te beschermen en voor een strenger verbod op ontvinnen  
 
Brussel 05-02-09: De Shark Alliance viert vandaag de lancering van het Actieplan ter Bescherming van 
Haaien van de Europese Commissie, dit plan maakt de weg vrij voor radicale verbeteringen in het beleid 
van de Europese Unie (EU) op het gebied van haaienbevissing en -bescherming. Het plan is bedoeld om 
de informatie over de haaienvisserij te verbeteren, een einde te maken aan de overbevissing van haaien, 
speciale aandacht te schenken aan bedreigde haaiensoorten en mazen te dichten in het EU-verbod op  
ontvinnen, de verspillende praktijk waarbij haaien van hun vinnen worden ontdaan en de karkassen weer 
in zee worden gegooid. Het EU-haaienplan omvat maatregelen op nationaal, Europees en internationaal 
niveau. 
 
“De lancering van het langverwachte EU-haaienplan betekent een grote stap voorwaarts bij de 
bescherming van haaien in Europese wateren en daarbuiten,” Aldus Sonja Fordham, beleidsdirecteur 
van de Shark Alliance. “De toezeggingen die in het plan zijn opgenomen wat betreft vangstbeperkingen 
op basis van wetenschappelijk advies, bescherming van bedreigde soorten en een strenger verbod op 
ontvinnen zijn cruciaal om een betere toekomst te kunnen garanderen voor de meest kwetsbare en 
vergeten diersoorten van Europa.” 
 
De EU-visserijministers zijn voornemens om Raadsbesluiten over het plan vast te leggen tijdens de 
vergadering van de Raad Landbouw en Visserij in april. De Europese Commissie is verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van maatregelen om de bestaande visserijregels aan te scherpen, zoals het 
verbod op ontvinnen en de vangstbeperking voor haaien. 
 
“Het welslagen van het EU-haaienplan hangt af van snelle vervolgvoorstellen van de Commissie en van 
de medewerking van lidstaten bij de aanvaarding en handhaving van de verbeteringen,” voegde 
Fordham eraan toe. “We dringen er bij alle visserijministers van de EU op aan om een spoedige 
implementatie van het haaienplan actief te ondersteunen, in overeenstemming met wetenschappelijk 
advies en het voorzorgsbeginsel.” 
 
Contact: 
Voor meer informatie, media-interviews of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:  
Mona Samari, Tel: +44 (0) 7515 828 939, e-mail: mona@communicationsinc.co.uk 
De Shark Alliance heeft woordvoerders ter beschikking voor de volgende talen: Engels, Frans, Italiaans, 
Spaans, Duits, Nederlands en Zweeds. 
         
Opmerkingen voor de redactie: 
De Shark Alliance, een coalitie van meer dan zestig organisaties op het gebied van natuurbescherming, 
wetenschap en recreatie, is in 2006 opgericht om de ontwikkeling van een gezond, wetenschappelijk 
onderbouwd EU-haaienplan te stimuleren.  
 
De Shark Alliance is opgericht op initiatief van de Pew Charitable Trusts, een non-
gouvernementele, non-profitorganisatie. Pew bedient zich van een krachtige, analytische 
benadering om het openbaar beleid te verbeteren, het publiek te informeren en de betrokkenheid 



van de burger te verhogen. Met het Europese Zeeprogramma beoogt Pew de Europese Unie te 
ondersteunen bij het beëindigen van de wereldwijde overbevissing en de vernietiging van de 
wereldzeeën een halt toe te roepen. Pew steunt de Shark Alliance met hulpmiddelen en 
leidinggevende en coördinerende werkzaamheden. 
 
 
 


