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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0422/2013 af Martin Rother, tysk statsborger, vedrørende beskyttelse 
af pighajen

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til at forbyde handel med produktet "saltvandsål" (på nederlandsk 
"zeepaling"; der i Tyskland er kendt som "Schillerlocke") og en ændring af navnet 
"zeepaling" (saltvandsål). Andrageren gør opmærksom på, at "saltvandsål" laves af kødet fra 
pighajen (Squalus acanthias). Følgelig er det ikke en åleart. Andrageren angiver, at pighajen 
er en truet art, og at et forbud mod salg af produkter, der er fremstillet af dens kød, kunne 
være et første skridt til beskyttelse af denne hajart. Andrageren mener også, at det vildledende 
navn "saltvandsål" bør ændres, således at forbrugerne bliver gjort opmærksomme på, at 
produktet består af hajkød.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

”Andragendet blev videresendt til Europa-Parlamentet af den tyske Forbundsdags udvalg for 
andragender. I andragendet opfordrer andrageren til et forbud mod salg af pighaj (Squalus 
acanthias), idet han taler for, at denne hajart er en truet art, og at det ville være et første skridt 
mod bevarelse af arten, hvis salget af dens kød ophørte. 

Vedrørende situationen i Tyskland anmoder andrageren om, at de udbredte betegnelser for 
produkter, der fremstilles af pighaj, såsom "Seeaal" og "Schillerlocke" (ordret: "saltvandsål" 
og "schillerkrølle") ændres, såfremt der ikke indføres et forbud mod handel. Andrageren 
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mener, at eftersom pighaj ikke er en ål, bør produkter fremstillet af pighaj mærkes som haj. 
Andrageren vurderer endvidere, at stort set ingen er bekendt med, at "Seeaal" og 
"Schillerlocke" faktisk er haj, mens producenter og detailhandlere påstår, at det er en slags ål. 

I sine kommentarer til andragendet bekræfter den tyske Forbundsdag, at Den Internationale 
Union for Natur- og Ressourcebevarelse har sat pighajen på sin liste over truede arter1. 
Forbundsdagen understreger imidlertid, at bestanden i Oceanien og Sydafrika ikke er truet, og 
at det kun er bestanden i det nordøstlige Atlanterhav – hvor der ikke længere fiskes pighaj, og 
Rådet har forbudt fangst – der regnes for truet. Forbundsdagen vurderede, at et forbud mod 
handel i EU ikke ville være hensigtsmæssigt. Endvidere er fiskeri forbudt, og den tilladte 
bifangstprocent fastsat til nul; derfor ser Forbundsdagen intet behov for yderligere 
foranstaltninger. 

Angående spørgsmålet om navngivning af produkter fremstillet af pighaj skønner 
Forbundsdagen, at begge navne "Seeaal" og "Schillerlocke" er udbredte og veletablerede 
navne, og at en ændring af navnene vil være vanskelig at gennemføre. Forbundsdagen gør 
ligeledes opmærksom på, at det ikke er ualmindeligt, at forarbejdede animalske produkter har 
deres egne navne. Da Forbundsdagen støtter optagelsen af pighajen på 
Washingtonkonventionen2 (CITES) liste II, har Forbundsdagen imidlertid foreslået, at 
andragendet videregives til Europa-Parlamentet for at støtte EU's bestræbelser i denne 
henseende. 

Pighajens bevarelsesstatus i og uden for Unionen 

Den aktuelle anbefaling fra det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) angående 
almindelig pighaj (eller Blainvilles pighaj eller storøjet pighaj) har følgende ordlyd: "ICES 
tilråder ud fra en tilgang baseret på forsigtighedsprincippet, at der ikke bør være nogen tilladt 
fangstmængde, og at bifangstprocenten for blandet fiskeri reduceres mest muligt." Siden 2006 
har den anbefalede fiskeridødelighedsgrænse (F) for pighaj været fastsat til nul. Siden 2011 
har den samlede tilladte fangstmængde (TAC) været fastsat til nul3. Der er dog en ikke 
opgjort mængde pighaj, som fanges i forbindelse med bifangst ved blandet bundtrawl og 
garnfiskeri, der på nuværende tidspunkt smides ud. Omfanget af udsmidsdødeligheden er 
stadig ukendt, men vurderes som højt inden for visse former for fiskeri, hvilket giver 
anledning til bekymring. 

I henhold til artikel 11 i Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om 
fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande 
gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande fastsættes det, at "Det er 
forbudt at fiske efter følgende arter og opbevare dem om bord i Porcupine Bank i perioden fra 
den 1. maj til den 31. maj 2014: ... pighaj." Og i bilag IA er den samlede tilladte 
fangstmængde for pighaj fastsat til nul i EU-farvande i IIIa, IIa og IV samt EU-farvande og de 
internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV4. 

                                               
1 Se i denne forbindelse: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.
2 Dvs. konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), 
http://www.cites.org/.
3 Se http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx. 
4 Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:l:2014:024:FULL:DA:PDF. 
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På tidligere CITES-møder i 2007 og 2010 støttede EU to forslag om optagelse af pighajen på 
Washington-konventionens (CITES) liste II (i overensstemmelse med en række 
naturfredningsforeninger og forskeres rådgivning). Forslagene blev afvist på begge møder, og 
pighajen var heller ikke omfattet af forslagene til ændring af liste I og II, som blev diskuteret 
på CITES-mødet i 20131. 

Imidlertid synes situationen for visse pighajbestande overordnet set at være forbedret i løbet 
af de seneste år: Eksempelvis meddelte den amerikanske National Oceanic and Atmospheric 
Administration i juni 2010, at pighajbestanden i det nordvestlige Atlanterhav er genoprettet2, i 
september 2011 blev pighajfiskeri i British Columbia certificeret som bæredygtigt af Marine 
Stewardship Council (MSC), selvom certificeringen blev ophævet efter eget ønske i oktober 
20133, i juni 2012 blev det vurderet, at pighajbestanden i EU-farvande ikke er overfisket4, i 
august 2012 blev det første amerikanske Atlanterhavs-pighajfiskeri certificeret som 
bæredygtigt af MSC, mens certificering af yderligere stater er under forberedelse5, og i 2013 
vurderede det amerikanske Atlantic States Marine Fisheries Commission i sin 
bestandsvurdering for 2013, at pighaj ikke bliver overfisket, og som følge af den voksende 
gydebiomasse, blev de tilsvarende fangstkvoter for 2014/15 og 2015/16 hævet6. 

International handel med pighaj 

Hvad angår den relative mængde i forhold til EU's samlede indførsel af fiskeprodukter, er 
indførslen af pighaj forholdsvis lille (små mængder indføres fortrinsvis fra USA, Norge, 
Kongeriget Marokko, Canada og New Zealand) og næsten ingen eksport er registreret.

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

2 "Pighaj (Squalus acanthias) blev erklæret overfisket af NMFS (National Marine Fisheries Service) i 1998. 
Følgelig pålagde Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management-loven (Magnuson-Stevens-loven) 
NMFS at træffe foranstaltninger til at standse overfiskeri og genoprette bestanden af pighaj. Mid-Atlantic 
Fishery Management Council og New England Fishery Management Council udarbejdede en fælles plan for 
forvaltning af fiskeriet, som blev gennemført i 2000. Som følge af planens bevarelsesforanstaltninger kunne 
pighajbestanden erklæres for genoprettet i 2010." Se https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-
10461/fisheries-of-the-northeastern-united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications. 

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

4 Se http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_da.htm. 

5 Se http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-scope-of-
msc-certification og 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/view. 

6 Se http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf. 
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Tabel 1 EU's handel med pighaj 

2010 2011 2012 2013*

Indførsel EU28 (ton, afrundet)
Pighaj (fersk, afkølet eller frossen) 3 800 3 500 2 500 2 800
Pighaj (frosne fileter)** 125 130 260 255
Alle fiskevarer 5.5 mio. 5,4 mio. 5,4 mio. 5,3 mio.
Pighajprodukters andel af samtlige 
fiskevarer 

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

Indførsel EU28 (EUR, afrundet)
Pighaj (fersk, afkølet eller frossen) 11 mio. 10 mio. 7 mio. 8 mio.
Pighaj (frosne fileter)** 0,3 mio. 0,3 mio. 0,6 mio. 0,7 mio.
Alle fiskevarer 17 300 mio. 18 600 mio. 18 800 mio. 18 800 mio.
Pighajprodukters andel af samtlige 
fiskevarer 

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

Udførsel EU28 (ton, afrundet)
Pighaj (fersk, afkølet eller frossen) 4 14 33 12
Pighaj (frosne fileter)** 16 160 0 12
Alle fiskevarer 1,7 mio. 1,6 mio. 1,8 mio. 1,7 mio.
Pighajprodukters andel af samtlige 
fiskevarer 

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

Udførsel EU28 (EUR, afrundet)
Pighaj (fersk, afkølet eller frossen) 6 000 70 000 75 000 24 000
Pighaj (frosne fileter)** 40 000 1,3 mio. 0 20
Alle fiskevarer 2,8 mio. 3,3 mio. 3,8 mio. 3,7 mio.
Pighajprodukters andel af samtlige 
fiskevarer 

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

Kilde: EUROSTAT COMEXT 14.1.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Noter: "mio." anvendes som forkortelse for millioner. * Oplysningerne var kun tilgængelige frem til 
oktober; tallene blev derefter ekstrapoleret over hele året.
** Tallene for frosne fileter omfatter også rødhajer (Scyliorhinus). 

Mærkning af pighajprodukter 

I henhold til artikel 35, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter1 kan fiskevarer og akvakulturprodukter, som henhører under kapitel 3 i 
den kombinerede nomenklatur, samt tang og alger "udbydes til salg til den endelige forbruger 
eller til storkøkkener, hvis de er behørigt mærket med følgende oplysninger ... artens 
handelsbetegnelse og videnskabelige navn". I overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, 
"udarbejder og offentliggør medlemsstaterne en liste over de handelsbetegnelser, der er 
godkendt på deres område, sammen med de videnskabelige navne." Artikel 37, stk. 1, 
præciserer, at handelsbetegnelsen består af "artens navn på den pågældende medlemsstats 
officielle sprog", samt "eventuelt andre lokalt eller regionalt accepterede eller tilladte navne." 

                                               
1 Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:DA:PDF. 



CM\1022432DA.doc 5/5 PE529.988v01-00

DA

Endvidere fastsætter artikel 37, stk. 3, at medlemsstaterne straks skal meddele Kommissionen 
eventuelle ændringer af listen over handelsbetegnelser.

I artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler præciseres 
følgende: "Mærkningen og dennes nærmere udformning må ikke ... være af en sådan art, at 
den vildleder køberen, især: i) med hensyn til levnedsmidlets beskaffenhed, og især dets art, 
identitet, egenskaber, sammensætning ..."1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne vil træde i kraft 
den 13. december 2014. Forordningen fastholder imidlertid samme tilgang, idet artikel 7. stk. 
1 fastsætter, at "Fødevareinformation ikke må være af en sådan art, at den vildleder, især: a) 
med hensyn til fødevarens beskaffenhed og især dens art, identitet, egenskaber, 
sammensætning ..."2.

Det tyske forbundskontor for landbrug og fødevarer (BLE) fører et register over 
handelsbetegnelser inden for fiskevarer og akvakulturprodukter, som offentliggøres online. 
Ifølge disse oplysninger er pighaj (Squalus acanthias) kun opført på tysk under 
handelsbetegnelsen "Dornhai" (ordret: "rygradshaj" eller "tornehaj")3. 

Konklusion

I de EU-farvande hvor pighajbestandene (Squalus acanthias) er truede, er der allerede truffet 
strengere bevaringsforanstaltninger (TAC fastsat til nul) i overensstemmelse med den nyeste 
videnskabelige rådgivning for at støtte genoprettelsen af pighajbestandene, omend der er 
udtrykt bekymring over fiskeridødeligheden blandt pighajer, der fanges som bifangst og 
efterfølgende smides ud. I andre dele af verden, hvor pighajbestanden ikke er truet, kan 
bestandene fiskes på en bæredygtig måde. Et ensidigt forbud mod handel med pighaj ville 
ikke blot være virkningsløst med hensyn til at beskytte bestandene i EU-farvande (eftersom 
det ikke ville være rettet mod utilsigtet bifangst), men der ville også kunne sættes 
spørgsmålstegn ved forbuddet i henhold til Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler. 
Kommissionen kan derfor ikke støtte andragendet i denne henseende. Dette betyder imidlertid 
ikke, at EU i fremtiden ikke vil støtte forslag om, at pighajen optages på CITES-liste II. 

Angående mærkningen af pighaj som "Seeaal" eller "Schillerlocke" hævder andrageren, at 
dette finder sted i Tyskland, selvom disse navne ikke er opført på listen over 
handelsbetegnelser, som de tyske myndigheder udarbejder og offentliggør i overensstemmelse 
med artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for 
fiskevarer og akvakulturprodukter. Derfor bør navnene "Seeaal" og "Schillerlocke" optages på
listen over handelsbetegnelser af de tyske myndigheder, for at de kan blive tilladte betegnelser 
og forsat kunne anvendes i Tyskland. Det er den enkelte medlemsstats ansvar at føre tilsyn 
med, at handelsbetegnelserne for produkter på deres marked anvendes korrekt.”

                                               
1 Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:DA:PDF. 
2 Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:DA:PDF. 
3 Se http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, 
ændring nr. 63 af registeret af 6. januar 2014, samt den foreløbige liste af 17. december 2013. 


