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Изменение 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Риби, принадлежащи към подклас 
Elasmobranchii, които включват акули и 
скатове, са по принцип силно 
застрашени при свръхексплоатация,
поради жизнения си цикъл, който се 
характеризира с бавен растеж, късно 
достигане на зрялост и малък брой 
малки. През последните години, в 
резултат на силното нарастване на 
търсенето на продукти от акули, по-
специално на перки, някои популации 
на акули са били обект на значителен 
риболов, което ги е изложило на 
сериозна заплаха.

(2) Риби, принадлежащи към подклас 
Elasmobranchii, които включват акули, 
скатове и подобни видове, са по 
принцип силно застрашени при 
експлоатация, поради жизнения си 
цикъл, който се характеризира с бавен 
растеж, късно достигане на зрялост и 
малък брой малки. Неустойчивият 
риболов на акули застраши 
равновесието на морските 
екосистеми, а през последните години, 
в резултат на силното нарастване на 
търсенето на продукти от акули, по-
специално на перки, някои популации 
на акули са били обект на значителен 
риболов, което ги е изложило на 
сериозна заплаха. Нарастващото 
търсене на препарати от перки на 
акули и високите цени, които те 
достигат, доведоха също до 
увеличаване на незаконния риболов.

Or. ro

Изменение 12
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Риби, принадлежащи към подклас 
Elasmobranchii, които включват акули и 
скатове, са по принцип силно 
застрашени при свръхексплоатация, 

(2) Риби, принадлежащи към подклас 
Elasmobranchii, които включват акули и 
скатове, са по принцип силно 
застрашени при свръхексплоатация, 
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поради жизнения си цикъл, който се 
характеризира с бавен растеж, късно 
достигане на зрялост и малък брой 
малки. През последните години, в 
резултат на силното нарастване на 
търсенето на продукти от акули, по-
специално на перки, някои популации 
на акули са били обект на значителен 
риболов, което ги е изложило на 
сериозна заплаха.

поради жизнения си цикъл, който се 
характеризира с бавен растеж, късно 
достигане на зрялост и малък брой 
малки. През последните години, в 
резултат на силното нарастване на 
търсенето на продукти от акули, по-
специално на перки, някои популации 
на акули са били обект на значителен 
риболов от страна на корабите, 
плаващи под флага на държавите 
членки или на трети държави, които 
се намират във водите, под 
суверенитета или юрисдикцията на 
държавите членки или в други води, 
което ги е изложило на сериозна 
заплаха.

Or. en

Изменение 13
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Перките от акули не 
представляват традиционна 
съставка на европейския хранителен 
режим, но акулите представляват 
наистина необходим компонент на 
морската екосистема на ЕС; 
следователно тяхното управление и 
опазване, както и по принцип 
насърчаването на устойчивото 
управление на риболовния сектор в 
полза на околната среда и на лицата, 
работещи в този сектор, следва да 
бъдат приоритетни;

Or. en
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Изменение 14
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕО) № 1185/2003 
позволява на държавите-членки да 
издават специални разрешителни за 
риболов, които допускат обработване на 
борда, като по този начин перките на 
акулите могат да бъдат отстранявани от 
тялото. С цел да се гарантира 
съответствие между теглото на перките 
и телата е установено тегловното
съотношение „перка спрямо труп“. След
операциите по обработване обаче
перките и телата могат да бъдат 
разтоварени в различни пристанища. В 
такива случаи използването на 
съотношението не е ефективно и се дава 
възможност за премахване перките на 
акулите. При тези обстоятелства се 
пречи на събирането на данни, 
например идентификация на видовете, 
структура на популацията, въз основа на 
които се правят научни препоръки за 
установяването на мерки за опазване на 
рибните ресурси.

(3) Регламент (ЕО) № 1185/2003 
позволява на държавите-членки да 
издават специални разрешителни за 
риболов, които допускат обработване на 
борда, като по този начин перките на 
акулите могат да бъдат отстранявани от 
тялото. С цел да се гарантира 
съответствие между теглото на перките 
и телата е установено съотношение 
„перка спрямо труп“. Независимо от 
това съотношението е теоретично, 
тъй като се основава на тегловното 
съотношение на перките на акулата 
спрямо акулата като цяло, като 
същевременно акулите се 
разтоварват обичайно „обработени” 
(напр. изкормени и обезглавени). 
Следователно перките от акули и 
труповете не могат да бъдат пряко 
сравнявани със съотношението, а 
наблюдението трябва да се уповава на 
коефициенти за преобразуване, които 
да бъдат специфични за отделните 
видове, което усложнява 
изпълнението. Съотношението е 
също така по-високо от следното 
тегловно съотношение „перка спрямо 
труп“ за някои видове (напр. акулата 
мако, Isurus oxyrinchus). Освен това, 
след операциите по обработване 
перките и телата могат да бъдат 
разтоварени в различни пристанища. 
Поради тези причини използването на 
съотношението не е ефективно и се дава 
възможност за премахване перките на 
акулите. При тези обстоятелства се 
пречи на събирането на данни, 
например идентификация на видовете, 
структура на популацията, въз основа на 
които се правят научни препоръки за 
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установяването на мерки за управляване 
и опазване на рибните ресурси. 

Or. en

Изменение 15
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕО) № 1185/2003 
позволява на държавите-членки да 
издават специални разрешителни за 
риболов, които допускат обработване на 
борда, като по този начин перките на 
акулите могат да бъдат отстранявани от 
тялото. С цел да се гарантира 
съответствие между теглото на перките 
и телата е установено тегловното 
съотношение „перка спрямо труп“. След 
операциите по обработване обаче 
перките и телата могат да бъдат 
разтоварени в различни пристанища. В 
такива случаи използването на 
съотношението не е ефективно и се дава 
възможност за премахване перките на 
акулите. При тези обстоятелства се 
пречи на събирането на данни, 
например идентификация на видовете, 
структура на популацията, въз основа на 
които се правят научни препоръки за 
установяването на мерки за опазване на 
рибните ресурси.

(3) Регламент (ЕО) № 1185/2003 
позволява на държавите-членки да 
издават специални разрешителни за 
риболов, които допускат обработване на 
борда, като по този начин перките на 
акулите могат да бъдат отстранявани от 
тялото. С цел да се гарантира 
съответствие между теглото на перките 
и телата е установено тегловното 
съотношение „перка спрямо труп“. След 
операциите по обработване обаче 
перките и телата могат да бъдат 
разтоварени в различни пристанища. В 
такива случаи използването на 
съотношението не е ефективно и се дава 
възможност за премахване перките на 
акулите. При тези обстоятелства се 
пречи на събирането на данни, 
например идентификация на видовете, 
структура на популацията, въз основа на 
които се правят научни препоръки за 
установяването на мерки за опазване на 
рибните ресурси, както и прилагане на 
разпоредбите и налагането на 
санкции при неспазването им.

Or. en

Изменение 16
Kartika Tamara Liotard



AM\894834BG.doc 7/8 PE483.835v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Държавите - членки на ЕС са 
много загрижени във връзка с 
проблемите, свързани с околната 
среда, и ЕС се стреми да заеме водеща 
роля в опазването на екосистемите; 
съществуващото законодателство на 
ЕС относно видовете, принадлежащи 
към подклас Elasmobranchii, обаче не е 
толкова солидно както в други 
държави и не е достатъчно, за да 
гарантира устойчивото управляване 
и опазване на тези видове, поради 
високото съотношение „перка спрямо 
труп“, отсъствието на квоти за 
редица видове и съществуващите 
дерогации.

Or. en

Изменение 17
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Регионалните организации за 
управление на рибарството обръщат все 
по-голямо внимание на проблема с 
премахването на перките на акулите, 
като техните научни органи изразяват 
подкрепата си за разтоварването на 
акулите с естествено прикрепени перки 
към тялото.

(6) Регионалните организации за 
управление на рибарството обръщат все 
по-голямо внимание на проблема с 
премахването на перките на акулите, 
като техните научни органи изразяват 
подкрепата си за разтоварването на 
акулите с естествено прикрепени перки 
към тялото, като отбелязват, че това 
не е най-добрият начин за 
предотвратяване на премахването на 
перките на акулите, а ще позволи по-
лесното набиране на данните, които 
са необходими за оценка на запасите. 
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Изменение 18
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) През периода 2010—2011 г., като 
част от изискваната оценка на 
въздействието, Европейската комисия 
проведе публична консултация, за да 
събере информация за най-подходящия 
начин за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1185/2003. 
Заключението от оценката на 
въздействието е, че Регламентът следва 
да бъде изменен по такъв начин, че 
всички акули да се разтоварват с 
перките. С оглед постигане на 
основната цел на опазването на запасите 
от акули и предвид резултата от 
обществената консултация, е 
необходимо и целесъобразно 
Регламент (ЕО) № 1185/2003 да бъде 
съответно изменен,

(7) През периода 2010—2011 г., като 
част от изискваната оценка на 
въздействието, Европейската комисия 
проведе публична консултация, за да 
събере информация за най-подходящия 
начин за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1185/2003. 
Резултатите от консултацията 
показват, че подходът „перките 
остават прикрепени“ се счита за 
предпочитан вариант. Заключението 
от оценката на въздействието е, че 
Регламентът следва да бъде изменен по 
такъв начин, че всички акули да се 
разтоварват с перките. С оглед 
постигане на основната цел на 
опазването на запасите от акули и 
предвид резултата от обществената 
консултация, е необходимо и 
целесъобразно 
Регламент (ЕО) № 1185/2003 да бъде 
съответно изменен,

Or. fr


