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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0422/2013, του Martin Rother, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προστασία του ακανθώδους σκυλόψαρου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων με την ονομασία «θαλάσσιο 
χέλι» («zeepaling» στα ολλανδικά και «schillerlocke» στα γερμανικά) και την αλλαγή της 
ονομασίας τους. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το «θαλάσσιο χέλι» παρασκευάζεται από το 
κρέας του ακανθώδους σκυλόψαρου (Squalus acanthias), γεγονός που σημαίνει ότι δεν 
πρόκειται για είδος χελιού. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το ακανθώδες σκυλόψαρο έχει 
χαρακτηρισθεί απειλούμενο είδος ενώ η επιβολή απαγόρευσης στα προϊόντα που 
παρασκευάζονται από το κρέας του θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την 
προστασία αυτού του είδους καρχαρία. Ο αναφέρων είναι επίσης της άποψης ότι το 
παραπλανητικό όνομα «θαλάσσιο χέλι» πρέπει να αλλάξει ώστε να γνωρίζουν οι 
καταναλωτές ότι το προϊόν παρασκευάζεται από κρέας καρχαρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η αναφορά διαβιβάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την επιτροπή αναφορών του 
γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag). Στην αναφορά, ο αναφέρων ζητεί 
την απαγόρευση της εμπορίας του ακανθώδους σκυλόψαρου (Squalus acanthias), 
υποστηρίζοντας ότι αυτό το είδος καρχαρία κινδυνεύει να εξαφανισθεί και ότι η παύση της 
πώλησής του θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την προστασία του. 
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Όσον αφορά τη Γερμανία, ο αναφέρων ζητεί να αλλάξει η κοινή ονομασία των προϊόντων 
Seeaal και Schillerlocke (κατά λέξη: «θαλάσσιο χέλι» και «μπούκλα του Schiller») που 
παρασκευάζονται από ακανθώδες σκυλόψαρο σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί απαγόρευση 
της εμπορίας του. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι καθώς το ακανθώδες σκυλόψαρο δεν είναι 
είδος χελιού, τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτό θα πρέπει να επισημαίνονται ως 
προϊόντα καρχαρία. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι ελάχιστοι γνωρίζουν ότι τα προϊόντα 
Seeaal και Schillerlocke παρασκευάζονται στην ουσία από καρχαρία, ενώ η βιομηχανία και οι 
έμποροι λιανικής ισχυρίζονται ότι πρόκειται για είδος χελιού. 

Στις παρατηρήσεις του επί της αναφοράς, το γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο 
επιβεβαιώνει ότι η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) έχει περιλάβει το 
ακανθώδες σκυλόψαρο στον κόκκινο κατάλογο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.1

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα αποθέματα στην Ωκεανία και στη Νότιο Αφρική δεν 
απειλούνται με εξαφάνιση και ότι μόνο τα αποθέματα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό 
θεωρούνται απειλούμενα όπου το ακανθώδες σκυλόψαρο δεν αποτελεί πλέον στόχο αλιείας 
και το Συμβούλιο έχει καθορίσει την επιτρεπόμενη ποσότητα αλιευμάτων στο μηδέν. Το 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση εμπορίου και 
πώλησης δεν θα ήταν εποικοδομητική. Επιπλέον, δεδομένης της απαγόρευσης της αλιείας και 
του μηδενικού ποσοστού παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που έχει ορίσει η ΕΕ, το 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο δεν διαπιστώνει ανάγκη για περαιτέρω δράσεις. 

Όσον αφορά το θέμα της ονομασίας, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι 
πρόκειται για δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες και καθιερωμένες ονομασίες (Seeaal και
Schillerlocke) και θεωρεί ότι η αλλαγή της ονομασίας τους θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί. 
Αναφέρει επίσης ότι δεν είναι ασυνήθιστο προϊόντα από επεξεργασμένα τμήματα ζώων να 
φέρουν διαφορετικές από το προϊόν ονομασίες. Ωστόσο, δεδομένης της υποστήριξής του για 
την καταχώριση του ακανθώδους σκυλόψαρου στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της 
Ουάσιγκτον,2 και προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα αυτό, το 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο πρότεινε να διαβιβαστεί η αναφορά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Κατάσταση διατήρησης του ακανθώδους σκυλόψαρου στην ΕΕ και πέραν αυτής 

Η τρέχουσα γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) για 
το ακανθώδες σκυλόψαρο (ή «σκυλόψαρο») στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό είναι η εξής: 
«Το ICES γνωμοδοτεί βάσει της προληπτικής προσέγγισης ότι δεν πρέπει να αποτελεί στόχο 
αλιείας και ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα στους μεικτούς τύπους αλιείας θα πρέπει να 
μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.» Από το 2006, έχει προταθεί μηδενισμός του 
ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) για το ακανθώδες σκυλόψαρο, ενώ από το 2011 
συμφωνήθηκε μηδενισμός του συνολικού επιτρεπόμενου αλιεύματος (TAC).3 Εξακολουθεί, 
ωστόσο, να αλιεύεται μια ποσότητα, που δεν μπορεί να υπολογισθεί, ακανθώδους 
σκυλόψαρου ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα με μεικτούς τύπους αλιείας με βενθοπελαγική 
τράτα και με απλάδια δίχτυα, που επί του παρόντος απορρίπτονται. Το ποσοστό 

                                               
1 Βλ. επίσης: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.  
2 Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση (CITES), http://www.cites.org/.  
3 Βλέπε http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
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θνησιμότητας λόγω απόρριψης δεν είναι γνωστό, αν και σε ορισμένους τύπους αλιείας 
εκτιμάται ότι είναι υψηλό, γεγονός που εγείρει ανησυχία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου της 20ής 
Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό της αλιευτικής δυνατότητας, για το 2014, για 
ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, «Απαγορεύεται η αλιεία ή 
διατήρηση επί του σκάφους οιουδήποτε εκ των κάτωθι ειδών στο Porcupine Bank κατά τη 
διάρκεια της περιόδου από την 1η Μαΐου έως την 31η Μαΐου 2014: … σκυλόψαρου.» Και
στο παράρτημα ΙΑ το TAC για το σκυλόψαρο ορίζεται στο μηδέν στα ενωσιακά ύδατα των 
IIIa, IIa και IV, καθώς και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και 
XIV.1

Στις συνεδριάσεις της CITES το 2007 και το 2010, η ΕΕ υποστήριξε δύο προτάσεις για να 
συμπεριληφθεί το ακανθώδες σκυλόψαρο στο Παράρτημα ΙΙ της CITES (αποδεχόμενη τις 
απόψεις των ομάδων διατήρησης και των επιστημόνων). Οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν 
και στις δύο συνεδριάσεις και το ακανθώδες σκυλόψαρο δεν καλύφθηκε από καμία πρόταση 
για την τροποποίηση των προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 
CITES το 2013.2

Γενικότερα, όμως, η κατάσταση ορισμένων αποθεμάτων ακανθώδους σκυλόψαρου φαίνεται 
να έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια: Για παράδειγμα, τον Ιούνιο 2010, η Εθνική Υπηρεσία 
Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) ανακοίνωσε την ανασύσταση του αποθέματος 
ακανθώδους σκυλόψαρου στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό,3 το Σεπτέμβριο 2011, το Συμβούλιο 
Επιστασίας των Θαλασσών (MSC) πιστοποίησε ως βιώσιμη την αλιεία ακανθώδους 
σκυλόψαρου στην British Columbia του Καναδά στον βορειοδυτικό Ειρηνικό, αν και η 
πιστοποίηση αυτοανεστάλη τον Οκτώβριο 2013,4 τον Ιούνιο 2012 εκτιμήθηκε ότι το απόθεμα 

                                               
1 Βλέπε http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:EN:PDF.
2 Βλέπε http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf και 
http://sharkyear.com/2012/cites-meeting-2013-greater-international-protection-proposed-for-
10-shark-and-ray-species.html.  
3 «Το 1998 το ακανθώδες σκυλόψαρο (Squalus acanthias) χαρακτηρίστηκε αντικείμενο 
υπεραλίευσης από την Εθνική Υπηρεσία Θαλάσσιας Αλιείας [National Marine Fisheries 
Service - NMFS]. Ως εκ τούτου, ο νόμος Magnuson-Stevens για τη Διατήρηση και 
Διαχείριση της Αλιείας (νόμος Magnuson-Stevens) απαιτούσε από την NMFS την εφαρμογή 
μέτρων για τον τερματισμό της υπεραλίευσης και την ανασύσταση του αποθέματος 
ακανθώδους σκυλόψαρου. Το Συμβούλιο διαχείρισης αλιείας μεσοατλαντικών περιοχών 
(MAFMC) και το Συμβούλιο διαχείρισης αλιείας της Νέας Αγγλίας (NEFMC) ανέπτυξαν από 
κοινού ένα σχέδιο διαχείρισης της αλιείας (FMP), που τέθηκε σε εφαρμογή το 2000. Ως 
αποτέλεσμα των μέτρων διατήρησης του FMP, το 2010 ανακοινώθηκε επίτευξη της 
ανασύστασης του αποθέματος ακανθώδους σκυλόψαρου.» Βλέπε 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-
northeastern-united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications.
4 Βλέπε http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-
columbia-spiny-dogfish. 
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ακανθώδους σκυλόψαρου στα ύδατα της ΕΕ δεν αποτελούσε αντικείμενο υπεραλίευσης,1 τον 
Αύγουστο 2012, το MSC πιστοποίησε ως βιώσιμη την αλιεία ακανθώδους σκυλόψαρου στην 
ατλαντική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ και άλλες πολιτείες προετοιμάζονται για 
πιστοποίηση,2 και η Επιτροπή θαλάσσιας αλιείας των πολιτειών που συνορεύουν με τον 
Ατλαντικό (US Atlantic States Marine Fisheries Commission) στην αξιολόγηση αποθέματος 
του 2013 εκτιμά ότι το ακανθώδες σκυλόψαρο δεν αποτελεί αντικείμενο υπεραλίευσης και, 
ως απάντηση στην αύξηση της βιομάζας του αναπαραγωγικού αποθέματος, αυξάνει τις 
σχετικές ποσοστώσεις για το 2014/15 και το 2015/16.3

Διεθνές εμπόριο ακανθώδους σκυλόψαρου 

Όσον αφορά τη συνάφεια με το σύνολο των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ, οι 
εισαγωγές ακανθώδους σκυλόψαρου είναι σχετικά μικρές (μικρές ποσότητες που εισάγονται 
κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νορβηγία, το Μαρόκο, τον Καναδά και τη Νέα 
Ζηλανδία) ενώ έχουν καταχωρηθεί σχεδόν μηδενικές εξαγωγές. 

                                               
1 Βλέπε http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_en.htm. 
2 Βλέπε http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-
expands-scope-of-msc-certification και 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. 
3 Βλέπε http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf. 
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Πίνακας 1. Εμπόριο ακανθώδους σκυλόψαρου στην ΕΕ 

2010 2011 2012 2013*

Εισαγωγές ΕΕ-28 
(εκφραζόμενες με 
στρογγυλοποίηση σε τόνους)

Ακανθώδες σκυλόψαρο (νωπό, 
διατηρημένο με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένο)

3.800 3.500 2.500 2.800

Ακανθώδες σκυλόψαρο 
(κατεψυγμένα φιλέτα) §

125 130 260 255

Όλα τα αλιευτικά προϊόντα 5,5 εκατ. 5,4 εκατ. 5,4 εκατ. 5,3 εκατ.

Ακανθώδες σκυλόψαρο από όλα 
τα αλιευτικά προϊόντα

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

Εισαγωγές ΕΕ-28 
(εκφραζόμενες με 
στρογγυλοποίηση σε ευρώ)

Ακανθώδες σκυλόψαρο (νωπό, 
διατηρημένο με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένο)

11 εκατ. 10 εκατ. 7 εκατ. 8 εκατ.

Ακανθώδες σκυλόψαρο 
(κατεψυγμένα φιλέτα) §

0,3 εκατ. 0,3 εκατ. 0,6 εκατ. 0,7 εκατ.

Όλα τα αλιευτικά προϊόντα 17.300 εκατ. 18.600 εκατ. 18.800 εκατ. 18.800 εκατ.

Ακανθώδες σκυλόψαρο από όλα 
τα αλιευτικά προϊόντα

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

Εξαγωγές ΕΕ-28 (εκφραζόμενες 
με στρογγυλοποίηση σε τόνους)

Ακανθώδες σκυλόψαρο (νωπό, 
διατηρημένο με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένο)

4 14 33 12

Ακανθώδες σκυλόψαρο 
(κατεψυγμένα φιλέτα) §

16 160 0 12

Όλα τα αλιευτικά προϊόντα 1,7 εκατ. 1,6 εκατ. 1,8 εκατ. 1,7 εκατ.

Ακανθώδες σκυλόψαρο από όλα 
τα αλιευτικά προϊόντα

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

Εξαγωγές ΕΕ-28 (εκφραζόμενες 
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με στρογγυλοποίηση σε ευρώ)

Ακανθώδες σκυλόψαρο (νωπό, 
διατηρημένο με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένο)

6.000 70.000 75.000 24.000

Ακανθώδες σκυλόψαρο 
(κατεψυγμένα φιλέτα) §

40.000 1,3 εκατ. 0 20

Όλα τα αλιευτικά προϊόντα 2,8 εκατ. 3,3 εκατ. 3,8 εκατ. 3,7 εκατ.

Ακανθώδες σκυλόψαρο από όλα 
τα αλιευτικά προϊόντα

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

Πηγή: EUROSTAT COMEXT 14.01.2013, SQUALUS ACANTHIA Simpexp01. 
Σημειώσεις: Το «εκατ.» αντιστοιχεί σε εκατομμύρια. * Διαθέσιμα στοιχεία μόνο μέχρι τον 
Οκτώβριο, κατά παρέκκλιση στο σύνολο του έτους. 
§ Τα στοιχεία για τα κατεψυγμένα φιλέτα περιλαμβάνουν επίσης το σκυλόψαρο (Scyliorhinus 
spp.). 

Επισήμανση ακανθώδους σκυλόψαρου 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,1 τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
καθώς και τα φύκια κάθε είδους «είναι δυνατόν να προσφέρονται προς πώληση στον τελικό 
καταναλωτή ή σε μονάδες μαζικής εστίασης μόνον εφόσον κατάλληλη ετικέτα ή επισήμανση 
αναφέρει... την εμπορική και επιστημονική ονομασία των ειδών.» Το άρθρο 37 παράγραφος 1 
του παραπάνω κανονισμού προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιεύουν 
κατάλογο των εμπορικών ονομασιών που είναι αποδεκτές στην επικράτειά τους, μαζί με τις 
επιστημονικές ονομασίες τους.» Το άρθρο 37 παράγραφος 1 καθορίζει ότι η εμπορική 
ονομασία αποτελείται από «την ονομασία του είδους στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες 
γλώσσες του οικείου κράτους μέλους» και «κατά περίπτωση οιαδήποτε άλλη ονομασία ή 
ονομασίες γίνονται δεκτές ή επιτρεπτές σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.» Και το άρθρο 37 
παράγραφος 3 ορίζει ότι τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των 
καταλόγων εμπορικών ονομασιών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των 
τροφίμων, «Η επισήμανση και οι τρόποι σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιείται δεν 
πρέπει... να είναι φύσεως τέτοιας, ώστε να οδηγεί σε πλάνη τον αγοραστή, ιδίως: i) ως προς 
τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, την 

                                               
1 Βλέπε http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:EL:PDF.
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σύνθεση…»1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές που θα τεθεί σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2014, ακολουθεί την 
ίδια προσέγγιση καθώς στο άρθρο 7 παράγραφος 1 αναφέρει ότι «οι πληροφορίες για τα 
τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ιδίως: α) ως προς τα χαρακτηριστικά του 
τροφίμου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση…»2

Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας και Τροφίμων (BLE) διατηρεί μητρώο, 
που είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο, με τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η μόνη καταχωρισμένη εμπορική 
ονομασία στη γερμανική γλώσσα για το Squalus acanthias είναι το Dornhai (κατά λέξη: 
«πτερύγιο καρχαρία» ή «αγκάθι καρχαρία»).3

Συμπεράσματα

Σε περιοχές όπου τα αποθέματα ακανθώδους σκυλόψαρου (Squalus acanthias) απειλούνται 
με εξαφάνιση στα ενωσιακά ύδατα, εφαρμόζονται ήδη αυστηρά μέτρα διατήρησης (TAC = 0) 
σύμφωνα με τις πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να βοηθηθεί η 
ανασύσταση των αποθεμάτων και η διατήρηση του ακανθώδους σκυλόψαρου, αν και 
εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη θνησιμότητα του ακανθώδους σκυλόψαρου που 
αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και στη συνέχεια απορρίπτονται. Πουθενά αλλού 
στον κόσμο τα αποθέματα ακανθώδους σκυλόψαρου δεν απειλούνται με εξαφάνιση και 
μπορούν να αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο. Η μονομερής απαγόρευση εμπορίας του 
ακανθώδους σκυλόψαρου δεν θα υπάρξει μόνο ατελέσφορη στην αύξηση του επιπέδου 
προστασίας των σχετικών αποθεμάτων στα ενωσιακά ύδατα (δεδομένου ότι δεν θα 
αντιμετωπίσει το ζήτημα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων), αλλά μπορεί να αμφισβητηθεί 
στο πλαίσιο των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Συνεπώς, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει την αναφορά στο θέμα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 
ΕΕ δεν θα υποστηρίξει μελλοντικές προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθεί το ακανθώδες 
σκυλόψαρο στο Παράρτημα ΙΙ της CITES. 

Όσον αφορά την επισήμανση του ακανθώδους σκυλόψαρου ως Seeaal ή Schillerlocke και 
δεδομένου ότι οι ισχυρισμοί του αναφέροντος αφορούν τη Γερμανία, οι εν λόγω ονομασίες 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο εμπορικών ονομασιών που συντάσσουν και 
δημοσιοποιούν οι αρχές της Γερμανίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, για να επιτραπεί η συνέχιση της χρήσης των ονομασιών 
Seeaal και Schillerlocke στη Γερμανία, οι ονομασίες αυτές θα πρέπει να προστεθούν στον 
κατάλογο των εμπορικών ονομασιών της Γερμανίας. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον 

                                               
1 Βλέπε http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:EL:PDF.
2 Βλέπε http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EL:PDF. 

3 Βλέπε 
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_no
de.html, 63η τροποποίηση του μητρώου με ημερομηνία την 6η Ιανουαρίου 2014 και 
προκαταρκτικός κατάλογος με ημερομηνία την 17η Δεκεμβρίου 2013. 
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έλεγχο και την ορθή εφαρμογή των εμπορικών ονομασιών των προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. 


