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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1537/2010, внесена от екипа на „The Sharkbait Reef by Sea Life“, с

британско гражданство, подкрепена от 112 подписа, относно премахването 
на перките на акулите

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията протестират срещу жестоката практика да се премахват 
перките на акулите, като се отрязват, след което тялото се хвърля в морето и се оставя 
да потъне. В Азия по-специално съществува голямо търсене на перки на акула заради 
приготвянето на супа от перки на акула, на която се приписва целебно действие. 
Според вносителите на петицията акулите са много ценни за морската екосистема 
хищници, които в резултат на прекомерния риболов са в процес на изчезване. Те 
твърдят, че една трета от популацията на акули е застрашена от изчезване и че 
европейското законодателство има най-слабите в света правила по отношение на
премахването на перките на акулите. Съответно вносителите настояват за по-строги 
правила за противодействие на премахването на перките на акулите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета забранява премахването на перките на акулите 
(практиката на премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби и 
хвърлянето на тялото в морето) без изключения. Той забранява също и премахването на 
перките на акулите на борда на риболовните кораби. Въпреки това, чрез дерогация, 
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регламентът разрешава на държавите-членки да издават „специални разрешителни за 
риболов“ на риболовни кораби, които са показали, че притежават капацитет за 
използване на всички части от акулата и за които необходимостта от разделно 
обработване, на борда на риболовния кораб, на перки от акула и на останалите части на 
акулата е надлежно оправдана. Тези разрешителни позволяват премахването на перките 
на акулите на борда на такива кораби, които са удостоверили, че се придържат 
стриктно към условията (включително изискването да задържат и пренасят до брега 
телата на всички акули ), позволяващи да бъде установен съответния контрол.

През февруари 2009 г., когато Комисията прие международния план за действие 
относно акулите, тя предвиждаше да измени този регламент, за да засили контрола и да 
гарантира устойчивото управление на запасите от акули. Като  част от процеса по 
изменение Комисията проведе обществена консултация допитване от 15 ноември 2010 
г. до 21 февруари 2011 г.

Комисията възнамерява да представи законодателно предложение за изменение на този 
регламент до края на 2011 г.


