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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a „tengeri angolna” (hollandul: „zeepaling”, amely Németországban 
„Schillerlocke” néven ismert) kereskedelmének betiltását, valamint a „tengeri angolna” 
(hollandul: „zeepaling”) kereskedelmi név megváltoztatását kéri. A petíció benyújtója 
megjegyzi, hogy a tengeri angolnaként árusított termék a tüskéscápa (Squalus acanthias) 
húsából készül. Tehát nem angolna. A petíció benyújtójának véleménye szerint a tüskéscápa 
veszélyeztetett faj, és a húsából készült termékek értékesítésének betiltása az első lépést 
jelenthetné e cápafaj védelme érdekében. Ezenkívül úgy véli, hogy a félrevezető „tengeri 
angolna” nevet meg kell változtatni annak érdekében, hogy tudatosuljon a fogyasztókban az, 
hogy a termék cápahúsból készül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A petíciót a német Bundestag petíciós bizottságán keresztül nyújtották be az Európai 
Parlamenthez. A petícióban a petíció benyújtója a tüskéscápa (Squalus acanthias) 
kereskedelmének betiltását kéri, azzal érvelve, hogy e cápafélék családjába tartozó hal 
veszélyeztetett faj, ezért értékesítésének beszüntetése jelentené a védelme érdekében tett első 
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lépést. 

A németországi helyzetre hivatkozva a petíció benyújtója azt kéri, hogy a tüskéscápa húsából 
készített termékek közkedvelt elnevezését – ilyen például a Seeaal és a Schillerlocke (szó 
szerint: „tengeri angolna” és „Schiller hajfürtje”) – változtassák meg abban az esetben, ha 
nem vezetnek be kereskedelmi tilalmat. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy mivel a 
tüskéscápa nem angolna, a húsából készült termékek címkéjén fel kell tüntetni, hogy 
cápahúsról van szó. Rámutat továbbá arra, hogy kevesen vannak tisztában azzal, hogy a 
Seeaal vagy Schillerlocke valójában cápát jelent, hiszen az iparág és a kiskereskedők maguk 
is angolnafajtaként hivatkoznak rá. 

A petícióval kapcsolatos észrevételeiben a német Bundestag megerősítette, hogy a 
Nemzetközi Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) felvette a tüskéscápát a 
veszélyeztetett fajokról szóló tiltólistájára1. A Bundestag ugyanakkor rámutatott arra, hogy az 
óceániai és dél-afrikai állományok nincsenek veszélyben, és csupán az északkelet-atlanti 
térség állományait tekintik veszélyeztetettnek – ahol a halászati tevékenység már nem irányul 
a tüskéscápára, és ahol a Tanács az engedélyezett fogások számát nullában állapította meg. A 
Bundestag véleménye szerint egy uniós szintű kereskedelmi és értékesítési tilalom nem lenne 
célravezető. Ezenfelül az EU által előírt halászati tilalom és nullában megállapított járulékos 
fogások fényében a Bundestag nem látta szükségét további intézkedéseknek. 

Ami a megnevezést illeti, a Bundestag úgy véli, hogy mindkét közkedvelt elnevezést (Seeaal
és Schillerlocke) széles körben alkalmazzák, és azok beépültek a köztudatba, ezért felhívta a 
figyelmet arra, hogy a névváltoztatás megvalósítása nehézségekbe ütközne; egyúttal azt is 
kifejtette, hogy egyáltalán nem ritka jelenség, amikor egy állat feldolgozott részeit saját 
termékelnevezéssel illetik. Tekintettel azonban arra, hogy támogatta a tüskéscápa felvételét a 
Washingtoni Egyezmény 2 II. mellékletébe, a Bundestag azt javasolta, hogy a petíciót 
továbbítsák az Európai Parlamenthez annak érdekében, hogy segítsék az Unió ezzel 
kapcsolatos erőfeszítéseit. 

A tüskéscápa védettségi helyzete az Unióban és azon kívül 

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) jelenleg a következőket tanácsolja az 
északkelet-atlanti térségben fellelhető tüskéscápa-állományok vonatkozásában: „Az ICES az 
elővigyázatosság elve alapján azt tanácsolja, hogy tartózkodni kell halászati célfajként történő 
kijelölésétől, a vegyes halászat során keletkező járulékos fogásokat pedig a lehető 
legalacsonyabb szintre kell csökkenteni.” 2006 óta a tüskéscápa halászat által okozott 
állománypusztulásának pillanatnyi mértéke (F) a felmérések szerint nullával egyenlő, 2011 
óta pedig a közösen megállapított teljes kifogható mennyiség (TAC) is nulla3. Ugyanakkor a 
fenékvonóhálós vegyes halászat és a kopoltyúhálókkal történő halászat során nem 
számszerűsített mennyiségű tüskéscápát fognak ki járulékos fogásként, amelyeket jelenleg 
visszadobnak. Visszadobás esetén a halandósági ráta nem ismert, jóllehet bizonyos halászati 
tevékenységeknél magas arányt feltételeznek, ami aggodalomra ad okot. 

                                               
1 Lásd még: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0. 
2 Azaz a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) 
http://www.cites.org/.  
3 Lásd: http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx. 
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Egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében a halászati lehetőségek 2014. 
évre történő meghatározásáról szóló, 2014. január 20-i 43/2014/EU tanácsi rendelet 11. cikke 
értelmében „a Porcupine-pad térségében a 2014. május 1-jétől május 31-ig tartó időszakban 
tilos az alábbi fajok halászata vagy fedélzeten tartása: […] tüskéscápa”. Az IA. mellékletben 
pedig a tüskéscápa teljes kifogható mennyiségét nullában állapítják meg a IIIa. övezet uniós 
vizei, a IIa. és IV. övezet uniós vizei, valamint az I., V., VI., VII., VIII., XII. és XIV. övezet 
uniós és nemzetközi vizei esetében1. 

Korábban – a 2007-ben és 2010-ben megrendezett CITES-találkozókon – az Unió támogatott 
két olyan javaslatot, amely a tüskéscápának a CITES II. mellékletébe való felvételét 
szorgalmazta (ezáltal egyúttal a természetvédelmi csoportok és tudósok véleményét követve). 
E javaslatokat azonban mindkét találkozón elutasították, ráadásul a tüskéscápára azon 
javaslatok hatálya sem terjedt ki, amelyeket a 2013. évi CITES-találkozón vitattak meg az I. 
és II. melléklet módosításával kapcsolatban2. 

Általánosságban azonban úgy tűnik, hogy bizonyos tüskéscápa-állományok helyzete javult az 
elmúlt években: 2010 júniusában például az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és 
Légkörkutató Intézete (NOAA) bejelentette az északnyugat-atlanti térség tüskéscápa-
állományának helyreállását3; 2011 szeptemberében Kanadában a Csendes-óceán északkeleti 
térségében, Brit Columbia partjainál fekvő halászati területre vonatkozóan a tüskéscápa 
halászatával foglalkozó halászati vállalkozások fenntarthatósági tanúsítványt szereztek a 
Tengergazdálkodási Tanácstól (MSC), jóllehet e minősítést 2013 októberében a 
kedvezményezettek saját kérésére a tanács felfüggesztette4; 2012 júniusában megállapították, 
hogy az uniós felségvizek tüskéscápa-állománya esetében nem valósul meg túlhalászat5; 2012 
augusztusában az Egyesült Államok atlanti-óceáni térségében fekvő halászati területre 
vonatkozóan tüskéscápa halászatával foglalkozó halászati vállalkozások szintén 
fenntarthatósági tanúsítványt szereztek a Tengergazdálkodási Tanácstól (MSC) – a régióban 
elsőként –, miközben további államok készülnek a tanúsítvány megszerzésére6; végezetül 
pedig 2013. évi állományfelmérésében az USA Atlanti Államainak Tengeri Halászati 
Bizottsága (ASMFC) arra a következtetésre jutott, hogy a tüskéscápa-állomány esetében nem 

                                               
1 Lásd: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:HU:PDF. 

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

3 „Az NMFS (Nemzeti Tengeri Halászati Szolgálat) 1998-ban megállapította, hogy a tüskéscápa-állományt 
(Squalus acanthias) túlhalásszák. Következésképpen a halászati területek védelméről és kezeléséről szóló 
Magnuson–Stevens törvény arra kötelezte a Nemzeti Tengeri Halászati Szolgálatot, hogy intézkedéseket hozzon 
a túlhalászat felszámolása és a tüskéscápa-állomány helyreállítása érdekében. A Közép-atlanti Halászati 
Gazdálkodási Tanács (MAFMC) és a New England-i Halászati Gazdálkodási Tanács (NEFMC) közös halászati 
gazdálkodási tervet dolgozott ki, amelyet 2000-ben hajtottak végre. A halászati gazdálkodási tervben 
megállapított védelmi intézkedések eredményeként 2010-ben bejelentették, hogy a tüskéscápa-állományt 
sikeresen helyreállították.” Lásd: https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-
the-northeastern-united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications. 

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

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

6 Lásd: http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-scope-of-
msc-certification and 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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valósul meg túlhalászat, és a szaporodóképes állomány biomasszájának növekedésére adott 
válaszként megemeli a kapcsolódó kvótákat a 2014/15-ös és a 2015/16-os időszakra 
vonatkozóan1. 

A tüskéscápa nemzetközi kereskedelme 

Ami a halászati termékek uniós behozatalát illeti, a tüskéscápa importja viszonylag alacsony 
mértékű (kis mennyiséget importálnak főként az Egyesült Államokból, Norvégiából, 
Marokkóból, Kanadából és Új-Zélandról), a bejelentett export pedig elenyésző. 

                                               
1 Lásd: http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf. 
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1. táblázat: A tüskéscápa uniós kereskedelme 

2010 2011 2012 2013*

Behozatal: EU-28 (tonnában 
kifejezve, kerekítve)

Tüskéscápa (frissen, hűtve vagy 
fagyasztva)

3800 3500 2500 2800

Tüskéscápa (fagyasztott halfilé)§ 125 130 260 255

Összes halászati termék  5,5 m 5,4 m 5,4 m 5,3 m

Tüskéscápa részaránya az összes 
halászati termék viszonylatában  

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

Behozatal: EU-28 (euróban 
kifejezve, kerekítve)

Tüskéscápa (frissen, hűtve vagy 
fagyasztva)

11 m 10 m 7 m 8 m

Tüskéscápa (fagyasztott halfilé)§ 0,3 m 0,3 m 0,6 m 0,7 m

Összes halászati termék 17 300 m 18 600 m 18 800 m 18 800 m

Tüskéscápa részaránya az összes 
halászati termék viszonylatában  

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

Kivitel: EU-28 (tonnában 
kifejezve, kerekítve)

Tüskéscápa (frissen, hűtve vagy 
fagyasztva)

4 14 33 12

Tüskéscápa (fagyasztott halfilé)§ 16 160 0 12

Összes halászati termék 1,7 m 1,6 m 1,8 m 1,7 m

Tüskéscápa részaránya az összes 
halászati termék viszonylatában  

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

Kivitel: EU-28 (euróban 
kifejezve, kerekítve)
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Tüskéscápa (frissen, hűtve vagy 
fagyasztva)

6000 70 000 75 000 24 000

Tüskéscápa (fagyasztott halfilé)§ 40 000 1,3 m 0 20

Összes halászati termék  2,8 m 3,3 m 3,8 m 3,7 m

Tüskéscápa részaránya az összes 
halászati termék viszonylatában  

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

Forrás: EUROSTAT COMEXT 14.01.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Megjegyzés: az „m” milliót jelent. * Az adatok csupán októberig állnak rendelkezésre, ám itt 
az egész évre kivetítve szerepelnek. § A fagyasztott halfilére vonatkozó adatok a macskacápát 
(Scyliorhinus spp.) is magukban foglalják. 

A tüskéscápa-termékek címkézése 

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 2013. december 11-i 
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 35. cikkének (1) bekezdése értelmében 
a Kombinált Nómenklatúra 3. árucsoportjába tartozó halászati és akvakultúra-termékek, 
valamint a tengeri moszatok és más algák „csak akkor kínálhatók fel a végső fogyasztónak 
vagy a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőnek értékesítésre, ha a megfelelő jelölés 
vagy címke feltünteti az alábbi információkat: […] a faj kereskedelmi megnevezése és 
tudományos neve”. A rendelet 37. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a tagállamok 
összeállítják és nyilvánosságra hozzák a területükön elfogadott kereskedelmi megnevezések 
és az azokhoz tartozó tudományos nevek jegyzékét”. A 37. cikk (1) bekezdése megállapítja, 
hogy a kereskedelmi megnevezés az alábbiakat foglalja magában: „a faj neve az érintett 
tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein” és „a faj minden más, helyileg vagy regionálisan 
elfogadott vagy engedélyezett neve, ha van ilyen”. A 37. cikk (3) bekezdése pedig előírja, 
hogy a kereskedelmi megnevezések jegyzékének minden módosításáról tájékoztatni kell a 
Bizottságot. 

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében „a címkézés és az alkalmazott 
módszerek […] nem lehetnek alkalmasak arra, hogy a vásárlót megtévesszék, különösen: i. az 
élelmiszer jellemzői és különösen annak természete, azonosítása, tulajdonságai, összetétele 
[…] tekintetében” 2 . A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendelet 2014. december 13-án lép hatályba, továbbá fenntartja az eddigi 
megközelítést, hiszen 7. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „az élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás nem lehet megtévesztő, különösen: a) az élelmiszer jellemzői és 
különösen annak jellege, azonossága, tulajdonságai, összetétele […] tekintetében”3. 

                                               
1 Lásd: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:HU:PDF. 
2 Lásd: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:32000L0013:HU:PDF. 
3 Lásd: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:HU:PDF. 
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Németországban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szövetségi Hivatal (BLE) jegyzéket 
vezet a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmi megnevezéseiről, amelyeket az 
interneten tesz közzé. Ezen információk alapján a Squalus acanthias esetében egyetlen német 
nyelvű kereskedelmi megnevezés szerepel a felsorolásban, ez pedig a Dornhai (szó szerint 
„gerinccápa” vagy „tüskecápa”)1. 

Következtetések

Mindenütt, ahol az uniós felségvizekben fellelhető tüskéscápa-állományok (Squalus 
acanthias) veszélynek vannak kitéve, a legfrissebb tudományos ajánlásoknak megfelelően 
már szigorú védelmi intézkedéseket (TAC = 0) vezettek be a tüskéscápa-állományok 
helyreállítása és megóvása érdekében, noha vannak még aggodalmak a járulékos fogásként 
kifogott, majd azt követően visszadobott tüskéscápák halálozási arányát illetően. Másutt a 
világban olyan tüskéscápa-állományokat is találunk, amelyek nincsenek veszélyben, ezért 
halászatuk fenntartható. A tüskéscápa kereskedelmének egyoldalú tilalma nem lenne 
hatékony az uniós felségvizek kapcsolódó állományainak szigorúbb védelme szempontjából 
(mivel nem kezelné a nem szándékos járulékos fogások problémáját), ráadásul az a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai alapján is megkérdőjelezhető lenne. Ezért a 
Bizottságnak e tekintetben nem áll módjában támogatni a petíciót. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az Unió a jövőben nem támogatja majd a tüskéscápának a CITES II. mellékletébe való 
felvételére irányuló javaslatokat. 

Ami a tüskéscápa csomagoláson feltüntetett, a petíció benyújtója szerint Németországban 
Seeaal vagy Schillerlocke formájában alkalmazott megnevezését illeti, ezen elnevezések nem 
szerepelnek a német hatóságok által a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös 
szervezéséről szóló 1379/2013/EU rendelet 37. cikkének (1) bekezdésével összhangban 
összeállított és közzétett, kereskedelmi megnevezéseket tartalmazó jegyzékben. 
Következésképpen ahhoz, hogy a Seeaal és a Schillerlocke Németországban engedélyezett 
megnevezéssé váljon és továbbra is használatban maradjon, Németországnak fel kell vennie 
ezen elnevezéseket a kereskedelmi megnevezések jegyzékébe. A tagállamokra hárul annak 
feladata, hogy a piaci forgalomba hozott termékek kereskedelmi megnevezéseinek helyes 
alkalmazását ellenőrizzék és felügyeljék. 

                                               
1 Lásd: http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, a 
nyilvántartás 63. módosítása (2014. január 6.) és az előzetes lista (2013. december 17.).  


