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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията

Вредната практика на премахване на перките на акулите, т.е. изрязването на перките на 
акулите на борда на риболовните кораби, преди телата им да бъдат хвърлени в морето, 
е официално забранена в Европейския съюз от 2003 г. с Регламент (ЕО)№1185/2003.

Независимо от това въпросният регламент предвижда възможността от използване на 
дерогации за получаване на „специални разрешителни” - изключения, които са се 
превърнали в правило, а именно в две от държавите членки - Испания и Португалия.

Сложната система, която позволява премахването на перките на борда на корабите в 
рамките на съотношение от 5% между теглото на перките и този на трупа прави 
следователно невъзможно извършването на ефикасни проверки. Едно от най-трудните 
неща всъщност е проверката дали това съотношение е спазено (теглото на трупа варира 
в зависимост от това дали той е изкормен), по-специално ако разтоварването на перките 
и на труповете се извършва в различни пристанища.

Научната общност твърди единодушно, че за да се сложи край на премахването на 
перките на акулите трябва да се предвиди задължението за разтоварване на перките, 
които да бъдат естествено прикрепени към трупа.

Съгласно тази констатация и в съответствие с поетите задължения на равнището на 
ФАО Комисията представи през 2009 г. своето съобщение относно план за действие на 
Общността за опазване и управление на популациите от акули, откъдето произтича 
предложението за изменение на регламент (ЕО)№1185/2003 с цел премахването на 
всички предвидени към настоящия момент възможности за дерогация.

Пазар на уязвими видове

Риби, принадлежащи към подклас Elasmobranchii, които включват акули и скатове, са 
притежават биологични характеристики, които ги правят особено чувствителни към 
нерегулирания и интензивния риболов. Слабият им потенциал за възпроизводство и 
следователно слабият капацитет за растеж или за възстановяване на популациите се 
дължи именно на факта, че те достигат много късно полова зрялост: например акулата я 
достига едва на 7/9 годишна възраст при мъжките екземпляри и на 19/21 годишна 
възраст при женските;  освен това видът се възпроизвежда веднъж на три години, при 
продължителност на бременността от 15 до 18 месеца, което води до раждане на 
ограничен брой млади екземпляри.

Сред видовете, които се ловуват най-често, са синята акула(Prionace glauca), която 
представлява над 80% от улова в Европа, и акулата мако (Isurus oxirinchus), наричана 
още късопера акула, която представлява 10% от улова. Международният съюз за 
опазване на природата (UICN) класифицира акулата мако сред уязвимите видове, а 
синята акула в почти застрашените видове и дори в Средиземноморието – като 
застрашен вид.
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Изправени пред намаляването на запасите от тези видове, САЩ, както и осем държави 
от Централна Америка, Тайван, Германия и Обединеното кралство вече обявиха 
забрана над премахването на перките на борда на техните риболовни кораби.

Европа заема второ място на световно равнище по броя уловени акули. Според 
статистиките на ФАО държавите-членки са обявили през 2009 г. разтоварването на 
приблизително 111 916 тона скатове и акули, или с други думи – 16% от световния 
улов.

Европейският съюз е един от основните износители на перки от акула, предназначени 
за пазара в Хонконг и Китай; тази търговия е една от най-рентабилните в сектора на 
риболова, тъй като перките представляват една от основните съставки на изключително 
популярна китайска супа.

Позиция на докладчика по становище

Докладчикът подкрепя твърдо предложението на Комисията. Методът, изискващ 
перките да останат естествено прикрепени, е единственият действащ метод за борба 
срещу отстраняването на перките на акулите, който позволява на държавите членки да 
упражняват лесен, ефикасен и евтин контрол върху спазването на разпоредбите на 
регламента. Представените изменение следователно имат за цел да пояснят и засилят 
текста.

Счита се по-специално, че е необходимо да се уточни обхватът на инспекциите, така че 
да се обхване цялото приложно поле на регламента, което да не се свежда само до 
корабите, плаващи под флага на дадена държава членка, но да се прилага за всички 
тези, които се намират в териториалните води на Съюза. Например, много често се 
случва японски кораби за риболов с въже-майка да разтоварват перки от акули в 
пристанището на град Виго (Галисия).

Тъй като има сериозен недостиг на научни данни за тези видове държавите членки 
следва да предоставят, в своя годишен доклад до Комисията, подробни сведения 
относно разтоварването на акули, с определения по видове, по бройки от даден вид, 
общото тегло в тонове по видове и по зона на улов, така че да се захранят научно 
установените бази данни с оглед последващи действия във връзка с плана за действие 
на Общността за опазване и устойчиво управление на популациите от акули.

Следва също така де се следи по-отблизо качеството на осъществявания контрол, така 
че Комисията да разполага с по-точна и пълна информация относно инспекциите и 
санкциите, които се прилагат в различните държави членки.

От друга страна се счита, че е за предпочитане да се поясни в разпоредбите на 
регламента задължението за всички кораби да разтоварват акулите, заедно с перките, 
които да са естествено прикрепени към трупа, което само се подразбираше от текста в 
настоящия му вид.

И най-накрая желанието е да се припомни здравият политически консенсус на 
мнозинството от депутатите от Европейския парламент, който намери израз в 
писмената декларация от 16 декември 2010 г., с която се изискваше от Комисията да 
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забрани изцяло премахването на перките на акулите. С това предложение европейската 
изпълнителна власт предприема конкретни действия в отговор на това обосновано 
искане: Европейският парламент има задължение да го подкрепи усилено.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по рибно стопанство да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 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 от страна на корабите, 
плаващи под флага на държавите 
членки, които се намират във водите, 
под суверенитета или юрисдикцията 
на държавите членки или в други 
води, което ги е изложило на сериозна 
заплаха.

Or. it

(Вж. член 1, точки 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1185/2003.)

Обосновка
Европейският съюз се нарежда на второ място в света по риболов на акули, като 
обявеният от него улов на акули и скатове представлява 16% от общия световен улов 
през 2009 г.( база данни „Fishstat” на ФАО). Основната част от улова е извършена от 
испанската и португалската флота от кораби за риболов с въже-майка, снабдени с 
камери за дълбоко замразяване, в Атлантическия океан, в Тихия и Индийския океан.
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Изменение 2

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.

Or. it

Обосновка

( Не се отнася за българската езикова редакция).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През 1999 г. Организацията на ООН 
за прехрана и земеделие (ФАО) прие 
Международен план за действие за 

(4) През 1999 г. Организацията на ООН 
за прехрана и земеделие (ФАО) прие 
Международен план за действие за 
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опазване и управление на популациите 
от акули, който беше използван за 
основа за Съобщението на Комисията 
относно плана за действие на 
Европейската общност за опазване и 
управление на популациите от акули от 
2009 г., с което Съюзът се ангажира да 
приеме всички необходими мерки за 
опазването на акулите и да сведе до 
минимум отпадъците и изхвърлянията 
от улова на акули. Съветът подкрепи 
цялостния подход и специфичните цели 
на Съюза, изложени в споменатото 
съобщение.

опазване и управление на популациите 
от акули, който беше използван за 
основа за Съобщението на Комисията 
относно плана за действие на 
Европейската общност за опазване и 
управление на популациите от акули от 
5 февруари 2009 г., с което Съюзът се 
ангажира да приеме всички необходими 
мерки за опазването на акулите и да 
сведе до минимум отпадъците и 
изхвърлянията от улова на акули.
Съветът подкрепи цялостния подход и 
специфичните цели на Съюза, изложени 
в споменатото съобщение, и прикани 
Комисията да обърне особено 
внимание на въпроса за износа на 
перки и да представи възможно най-
скоро предложение за изменение на 
Регламент (ЕО)№1185/2003, а именно 
що се отнася до дерогациите и 
условията, които се свързват с тях.

Or. it

Обосновка

Заключенията на Съвета се позовават изрично на Регламент №1186/2003 и на 
необходимостта от промяна на дерогациите, които са предвидени в него, по 
отношение на износа на перките.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) декларацията на Европейския 
парламент от 16 декември 2010 г. 
относно подкрепата, която трябва да 
се осигури за укрепването на 
забраната от страна на Европейския 
съюз за премахването на перките на 
акулите1 отправя критики към 
дерогациите, предвидени в Регламент 
(ЕО) №1185/2003 и приканва 
Комисията при изменението на 
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въпросния регламент да разгледа 
възможността за т.нар. метод на 
„естествено прикрепените перки”.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Обосновка

В своята писмена декларация, приета на 16 декември 2010 г., Парламентът прикани 
Комисията да внесе предложение за забраната на премахването на перките на 
акулите на борда на корабите в срок до навършване на две години от началото на 
плана за действие на Общността за опазването и управлението на акулите (през 
февруари 2011 г.).

Изменение 5

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.
Заключението от оценката на 
въздействието е, че Регламентът следва 
да бъде изменен по такъв начин, че 
всички акули да се разтоварват с 
естествено прикрепени перки. 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. it
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Обосновка

Необходимо е да се уточни ясно и недвусмислено, че всички уловени акули, трябва да 
бъдат разтоварвани с естествено прикрепени към тялото перки, за да се избегне 
прибягването към съмнителни практики като опаковането на перките в торби и 
последващото им прикрепяне към труповете.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1185/2003
Член 3 – параграфи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) В член 3 след параграф 1 се добавя 
следният параграф 1а.:

2) В член 3, след параграф 1 се добавят 
следните параграфи:

„1а. Без да се засяга действието на 
параграф 1 и с цел улесняване на 
съхранението на борда, перките на 
акулите могат да бъдат частично 
срязани по дължина и загънати към 
трупа.“

„1а. Без да се засяга действието на 
параграф 1 и с цел улесняване на 
съхранението на борда, перките на 
акулите могат да бъдат частично 
срязани по дължина и загънати към 
трупа.

1б. Без да се засяга действието на 
параграф 1а, всички уловени акули се 
разтоварват с естествено 
прикрепени към тялото перки.” 

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се уточни ясно и недвусмислено, че всички уловени акули следва да 
бъдат разтоварвани с естествено прикрепени към тялото перки. Разпоредбата не е 
уточнена никъде на друго място в набора от разпоредби.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1185/2003
Член 6 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако риболовни кораби под флага на 
държава-членка, улавят, задържат на 
борда, трансбордират или разтоварват 
акули, държавата-членка на флага 
изпраща на Комисията в срок най-късно 
до 1 май подробен годишен доклад за 
изпълнението на настоящия регламент 
през предходната година. Докладът 
съдържа описание на контрола за 
съответствие на корабите с регламента, 
както и мерките за изпълнение, 
предприети от държавите-членки в 
случаи на несъответствие. В частност, 
трябва да се предоставят следните 
данни:

1. Държавата членка, в която 
риболовни кораби улавят, задържат на 
борда, трансбордират или разтоварват 
акули или в която риболовни кораби
под флага на трета държава 
трансбордират или разтоварват, 
изпраща на Комисията в срок най-късно 
до 1 май подробен годишен доклад за 
изпълнението на настоящия регламент 
през предходната година. Докладът 
съдържа описание на контрола за 
съответствие на корабите с регламента, 
както и мерките за изпълнение, 
предприети от държавите-членки в 
случаи на несъответствие. В частност, 
трябва да се предоставят следните 
данни в съответствие с разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета от 20 ноември 2009 г. за 
създаване на система за контрол на 
Общността за гарантиране на 
спазването на правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството1, както и с регламента 
за изпълнение (ЕС) №404/2011 на 
Комисията от 8 април 2011 г. за 
определяне на подробни правила за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета за създаване на 
система за контрол на Общността за 
гарантиране на спазването на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството2:
1 L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
2 L 112, 30.4.2011 г., стр. 1.

Or. it

Обосновка

Член първи от регламента определя неговото приложно поле: той се отнася не само 
до корабите, плаващи под флага на държавите членки, но също така за корабите, 
които се намират във водите, под суверенитета или юрисдикцията на държавите 
членки. Освен това някои държави членки, чиито кораби не улавят, не носят на борда 



PA\890948BG.doc 11/12 PE480.798v01-00

BG

си, не трансбордират, нито разтоварват акули, разполагат с пристанища, в които 
корабите на трети държави имат възможност да разтоварват акули. Най-накрая 
двата цитирани регламента въвеждат специални разпоредби за контрол върху 
риболова и конкретни изисквания за провеждането на инспекции и налагането на 
санкции.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1185/2003
Член 6 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

брой на разтоварванията на акули, – брой на разтоварванията на акули, а за 
всяко разтоварване – броят на 
индивиди по видове и по зона на улов, 
както и общо тегло по видове;

Or. it

Обосновка

Според анализа на Комисията регламентът не позволява събирането на данни за 
определянето на видовете и популациите, които съставляват обосновката на 
научните становища относно прилагането на мерките за управление и опазване. 
Следователно се оказва необходимо държавите членки да регистрират видовете 
акули, които са разтоварени, зоните на улов, броя индивиди и общото тегло за всеки 
вид и да изложат тази информация в годишния доклад.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1185/2003
Член 6 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой на извършените инспекции, - брой, дата и място на извършените 
инспекции,

Or. it
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Обосновка

За изчерпателна таблица относно правилното прилагане на регламента от страна на 
държавите членки е важно да се разполага с точни данни относно проведените от 
компетентните органи инспекции.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1185/2003
Член 6 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой и естество на констатираните 
случаи на несъответствие, включително 
пълна идентификация на свързания/те 
кораб/и.

- брой и естество на констатираните 
случаи на несъответствие, включително 
пълна идентификация на свързания/те 
кораб/и и приложените за всеки 
отделен случай санкции.

Or. it

Обосновка

Регламент (ЕО) №1224/2009, който създава общностен режим за контрол с цел 
гарантиране на спазването на нормите на ОПОР, предвижда систематичното 
предприемане на подходящи мерки (сред които според националното право 
откриването на административни или наказателни процедури) по отношение на 
физически или юридически лица, заподозрени в нарушение.


