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Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) електрически ток, с изключение 

на използването на електрически 

импулсен трал съгласно член 24 и 

приложение V, част Д; 

б) електрически ток, включващ 

всички електрически риболовни уреди, 

включително риболов с импулсен ток; 

Or. en 

Обосновка 

Електрическият риболов, включително риболовът с импулсен ток, е точно обратното на 

постигането на конкретен целеви улов. Както бухалка вместо рапира или старинна широкоцевна 

пушка вместо карабина, електрическият заряд във вода не може да бъде хирургически насочен, 

така че неизбежно унищожава всички живи същества в по-широка област: „Те създали морска 

пустиня и я нарекли „риболов с импулсен ток“. Той трябва да се спре сега, преди да се превърне в 

нещо обичайно и да донесе масивно унищожаване на океаните. 
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Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Забраняват се продажбата, излагането 

или предлагането за продажба на 

морски видове, уловени посредством 

който и да е от методите, изброени в 

член 7. 

Забраняват се продажбата, излагането 

или предлагането за продажба на 

морски видове, уловени посредством 

който и да е от методите, изброени в 

член 7. 

Ако, когато Обединеното кралство 

напусне Европейския съюз, 

електрическият риболов, 

включително риболовът с импулсен 

ток, е все още разрешен, от този 

момент той незабавно се забранява 

във всички води на Обединеното 

кралство, включително в цялата 

изключителна икономическа зона. 

Or. en 

 


