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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0422/2013, внесена от Мартин Ротер, с германско гражданство, 
относно опазването на бодливата акула

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за забрана на търговията с „морска змиорка“ 
(zeepaling на холандски, а в Германия, известна като Schillerlocke) и промяна на 
наименованието „zeepaling“ (морска змиорка). Вносителят на петицията посочва, че 
„морската змиорка“ се произвежда от месото на бодлива акула (Squalus acanthias). Това 
означава, че тя не е вид змиорка. Вносителят на петицията посочва, че бодливата акула 
е застрашен вид и че забраната за продажба на продукти, произведени от месото ѝ, 
може да бъде първата стъпка към опазването на този вид акула. Вносителят на 
петицията счита също така, че подвеждащото име „морска змиорка“ трябва да бъде 
променено, така че потребителите да осъзнават, че продуктът се състои от месо от 
акула.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Петицията беше представена на Европейския парламент по линия на комисията по 
петиции на Германския Бундестаг. В петицията вносителят призовава за търговска 
забрана за бодливата акула (Squalus acanthias), като заявява, че този член на семейство 
акули е застрашен вид и че прекратяването на продажбите би било първа стъпка към 
неговото опазване. 
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Посочвайки положението в Германия, вносителят на петицията изисква популярното 
обозначаване на продукти, произведени от бодлива акула, като Seeaal и Schillerlocke
(буквално: „морска змиорка“), да бъде променено, ако не бъде приложена търговска 
забрана. Вносителят твърди, че тъй като бодливата акула не е змиорка, продуктите, 
произведени от нея, следва да се етикетират съответно с обозначение за акула. 
Вносителят твърди, наред с това, че почти никой не знае, че Seeaal или Schillerlocke е 
всъщност акула, тъй като промишлеността и търговците на дребно твърдят, че става 
въпрос за вид змиорка. 

В коментарите си по петицията Германският Бундестаг потвърждава, че 
Международният съюз за опазване на природата и природните ресурси е вписал 
бодливата акула в червения си списък на застрашените видове1. При все това, 
Бундестагът изтъква, че запасите в Океания и Южна Африка не са застрашени, като 
само тези в североизточния Атлантически океан се считат за застрашени − там вече не 
се лови бодлива акула и Съветът е определил позволения улов на нула. Германският 
Бундестаг счита, че мярка за забрана на търговията в целия ЕС няма да бъде 
конструктивна. Освен това, като се има предвид забраната за риболов на прилов, 
установена от ЕС, Германският Бундестаг не вижда необходимост от допълнителни 
действия. 

По отношение на въпроса с наименованията Бундестагът счита, че и двете популярни 
наименования (Seeaal и Schillerlocke) са широко използвани и установени 
наименования и счита, че промяна на наименованието би била трудно изпълнима; той 
посочва също, че не е необичайно преработените части на животно да имат собствени 
продуктови имена. Въпреки това, като се има предвид подкрепата му за включването на 
бодливата акула в допълнение II от Вашингтонската конвенция2, Бундестагът предложи 
петицията да се прехвърли към Европейския парламент, като така се подкрепят 
усилията на ЕС в това отношение. 

Природозащитен статус на бодливата акула в ЕС и извън него 

Препоръката на Международния съвет за изследване на моретата (МСИМ) по 
отношение на бодливата акула в североизточния Атлантически океан гласи 
понастоящем: „МСИМ препоръчва, въз основа на предохранителния подход, да не се 
осъществява улов и приловът във смесени риболовни зони да се намали до минимум.“ 
Считано от 2006 г. препоръчаното моментно равнище на смъртност от риболов при 
бодливата акула е нула;  от 2011 г. договореното равнище на ОДУ е нула.3  

Съществува обаче неопределено количество бодлива акула като прилов в смесени 
дълбоководни тралове и хрилни мрежи, което понастоящем се изхвърля. Равнището на 
смъртността при изхвърляне е неизвестно, въпреки че при някои риболовни дейности 
се приема, че то е високо, което е причина за безпокойство. 

В съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. 
относно определяне за 2014 г. на възможностите за риболов на определени рибни 

                                               
1 Вж. също: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.  
2 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), 

http://www.cites.org/.  
3 Вж. http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx. 
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запаси и групи от рибни запаси се забранява „риболовът или задържането на борда на 
всеки от следните видове в Porcupine Bank за периода 1 май — 31 май 2014 г.: ... 
черноморска бодлива акула“. В приложение IA, ОДУ за бодливата акула се определя на 
нула за водите на Съюза − зона IIIa, както и зони IIa и IV, и за водите на Съюза и 
международни води от I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV зони1. 

В миналото, на заседания на CITES през 2007 и 2010 г. ЕС подкрепи две предложения 
за включване на бодливата акула в приложение II на CITES (като по този начин се 
следват становищата на природозащитници и учени). Тези предложения бяха 
отхвърлени на двете заседания, като бодливата акула не е обхваната и от нито едно 
предложение за изменение на допълнения I и II, които са обсъдени на заседанието от 
2013 г.2

В по-общ план състоянието на някои запаси на бодлива акула изглежда се е подобрило 
през последните години, въпреки че: например през юни 2010 г. американският 
национален орган по въпросите на океаните и атмосферата (NOAA) обяви 
възстановяването на запасите от бодлива акула в северозападната част на 
Атлантическия океан3, през септември 2011 г. риболовната зона за бодлива акула във 
водите на северозападния Тих океан на Британска Колумбия (Канада) е сертифицирана 
като устойчива от Съвета за стопанисване на морето (MSC), въпреки че 
сертифицирането е било преустановено през октомври 2013 г.4, през юни 2012 г. за 
запасите на бодлива акула във водите на ЕС беше  направена оценка, че не са 
подложени на свръхулов5, през август 2012 г. първата риболовна зона за бодлива акула 
в американски води в Атлантическия океан  беше също така сертифицирана като 
устойчива от MSC, като и други щати се подготвят за сертифициране6, и в своята 
оценка на ресурсите за 2013 г. комисията по морски риболов на щатите на САЩ по 
крайбрежието на Атлантическия океан посочи, че бодливата акула не е подложена на 

                                               
1 Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:024:FULL:BG:PDF. 

2 Вж. http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf и http://sharkyear.com/2012/cites-meeting-2013-
greater-international-protection-proposed-for-10-shark-and-ray-species.html.  

3 „През 1998 г. бодливата акула (Squalus acanthias) беше обявена от NMFS [Национална служба по 
морски риболов] като подлежаща на свръхулов. Във връзка с това Актът на Магнюсън-Стийвънс 
относно опазването и управлението на риболовните зони (Акт „Магнюсън-Стийвънс“) изисква NMFS 
да прилага мерки, за да се сложи край на свръхулова и да се възстановят запасите на бодлива акула. 
Съветът за управление на риболовните зони в Средноатлантическия регион (MAFMC) и Съветът за 
управление на риболовните зони на Нова Англия (NEFMC) разработиха съвместен план за управление 
на риболовните зони (FMP), който беше изпълнен през 2000 г. В резултат от мерките по опазване в FMP 
запасите на бодлива акула бяха обявени като възстановени през 2010 г.“ Вж. 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-northeastern-united-states-
final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications. 

4 Вж. http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-columbia-spiny-
dogfish. 

5 Вж. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_en.htm. 

6 Вж. http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-scope-of-
msc-certification и http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/north-west-
atlantic/us_atlantic_spiny_dogfish/assessment-downloads-1/20130212_FR_DOG215.pdf. 
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свръхулов, и  в отговор на увеличението на биомасата от хайверни запаси, тя увеличи 
съответните квоти за 2014/15 г. и 2015/16 г.1

Международна търговия с бодлива акула 

По отношение на значението за цялостния внос на ЕС на риболовни продукти, вносът 
на бодлива акула е сравнително малък (малки количества, внасяни предимно от 
Съединените щати, Норвегия, Мароко, Канада и Нова Зеландия), като не се регистрира 
почти никакъв износ. 

                                               
1 Вж. http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf. 
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Таблица. Търговия на ЕС с бодлива акула 

2010 2011 2012 2013*

Внос за ЕС28 (в тонове, 
закръглени стойности)

Бодлива акула (прясна, 
охладена или замразена)

3 800 3 500 2 500 2 800

Бодлива акула (замразени 
филета)

125 130 260 255

Всички рибни продукти, 5,5 м 5,4 м 5,4 м 5,3 м

Бодлива акула от всички рибни 
продукти

0,07% 0,07% 0,05% 0,06%

Внос за ЕС28 (в евро, 
закръглени стойности)

Бодлива акула (прясна, 
охладена или замразена)

11 м 10 м 7 м 8 м

Бодлива акула (замразени 
филета)

0,3 м 0,3 м 0,6 м 0,7 м

Всички рибни продукти, 17 300 м 18 600 м 18 800 м 18 800 м

Бодлива акула от всички рибни 
продукти

0,06% 0,06% 0,04% 0,05%

Износ от ЕС28 (в тонове, 
закръглени стойности)

Бодлива акула (прясна, 
охладена или замразена)

4 14 33 12

Бодлива акула (замразени 
филета)

16 160 0 12

Всички рибни продукти, 1,7 м 1,6 м 1,8 м 1,7 м

Бодлива акула от всички рибни 
продукти

0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Износ от ЕС28 (в евро, 
закръглени стойности)

Бодлива акула (прясна, 
охладена или замразена)

6 000 70 000 75 000 24 000
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Бодлива акула (замразени 
филета)

40,000 1,3 м 0 20

Всички рибни продукти, 2,8 м 3,3 м 3,8 м 3,7 м

Бодлива акула от всички рибни 
продукти

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Източник: EUROSTAT COMEXT 14.1.2013 г., SQUALUS ACANTHIASimpexp01.
Бележки: „м“ означава „милиони“. * Налични данни само до месец октомври, като са 
екстраполирани за цяла година.
§ Данните за замразените филета включват и котешките акули (Scyliorhinus spp.).

Етикетирането на бодливата акула 

Съобразно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 декември 2013  г. относно общата организация на пазарите 
на рибни продукти и продукти от аквакултури,1 рибните продукти и продуктите от 
аквакултури, които попадат в глава 3 от Комбинираната номенклатура, както и 
водораслите „могат да бъдат предлагани за продажба на крайния потребител или на 
заведения за обществено хранене само ако подходяща маркировка или етикетиране 
указват … търговското обозначение на видовете и тяхното научно наименование.“ 
Член 37, параграф 1 от горепосочения регламент предвижда, че „държавите членки 
изготвят и публикуват списък на търговските обозначения, приети на тяхна територия, 
заедно с научните им наименования.“ Член 37, параграф 1 уточнява, че търговските 
обозначения се състоят от наименованието на вида на официалния език или 
официалните езици на съответната държава членка и когато е приложимо, друго 
наименование или наименования, възприети или разрешени на местно или регионално 
равнище. Член 37, параграф 3 гласи, че държавите членки уведомяват Комисията за 
всякакви промени на списъците им с търговски обозначения.  

Съобразно член 2.1 от Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно 
етикетирането, представянето и рекламата на храните „етикетирането и използваните 
методи не трябва да са такива, че да въвеждат в заблуда купувача, в частност: (i) 
относно характеристиките на храната и в частност, наред с другото, относно нейното 
естество, идентичност, свойства, състав ...“2 Регламент (ЕО) № 1169/2011 за 
предоставянето на информация за храните на потребителите ще влезе в сила на 13 
декември 2014 г.; той запазва същия подход, като неговият член 7.1 гласи: 
„Информацията за храните не е подвеждаща, особено: a) по отношение на 
характеристиките на храната и по-специално по отношение на нейното естество, 
идентичност, свойства, състав ...“3

                                               
1 Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:EN:PDF. 
2 Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:EN:PDF. 
3 Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF. 
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В Германия федералното министерство на земеделието и храните (BLE) поддържа 
регистър с търговските наименования на рибни продукти и продукти от аквакултури и 
публикува тази информация в интернет. Съобразно тази информация, за Squalus 
acanthias има само едно регистрирано търговско обозначение Dornhai (буквално 
„бодлива акула“).1

Заключения

На местата, където запасите на бодлива акула (Squalus acanthias) във водите на Съюза 
са застрашени, вече са въведени строги мерки на опазване (ОДУ = 0) с оглед на 
последните научни препоръки с цел допринасяне за възстановяването на запасите и 
опазването на бодливата акула, въпреки че съществува безпокойство относно 
смъртността на бодливата акула, уловена като прилов и след това изхвърлена. На други 
места по света има запаси на бодлива акула, които не са застрашени и могат да бъдат 
обект на устойчив риболов. Едностранна търговска забрана за бодливата акула не само 
ще бъде неефективна за засилване на опазването на сродните запаси във водите на 
Съюза (тъй като тя няма да обхване въпроса за случайния прилов), но може да се 
постави под въпрос в рамките на правилата на Световната търговска организация 
(СТО). Поради това Комисията не може да подкрепи искане в това отношение; това не 
означава, че ЕС няма да подкрепя бъдещи предложения за включване на бодливата 
акула в приложение II на CITES. 

По отношение на етикетирането на бодливата акула като Seeaal или Schillerlocke, както 
според твърденията на вносителя на петицията се прави в Германия, това не са 
наименования, които се появяват в списъка с търговските обозначения, който е 
съставен и публикуван от германските органи в съответствие с член 37, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 1379/2013 относно общата организация на пазарите на рибни продукти 
и продукти от аквакултури. Следователно, за да може наименованията Seeaal и 
Schillerlocke да станат разрешени обозначения в Германия, така че да продължат да 
бъдат използвани, Германия ще трябва да добави тези наименования в списъка си с 
търговски обозначения. Отговорност на държавите членки е да се провери и 
контролира правилно използване на търговските обозначения на продуктите, които са 
пуснати на пазара. 

                                               
1 Вж. http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, 63-

то изменение на регистъра от 6 януари 2014 г. и предварителен списък от 17 декември 2013 г. 


