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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina uždrausti prekybą „jūros unguriais“ (nl. zeepaling, Vokietijoje 
žinomais kaip Schillerlocke) ir pakeisti pavadinimą „zeepaling“ (jūros ungurys). Peticijos 
pateikėjas nurodo, kad „jūros ungurys“ gaminamas iš paprastojo dygliaryklio (lot. Squalus 
acanthias) mėsos. Tai reiškia, kad tai nėra ungurių rūšis. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
paprastieji dygliarykliai yra nykstanti rūšis ir kad prekybos iš jų mėsos gaminamais 
produktais uždraudimas galėtų būti pirmasis žingsnis siekiant apsaugoti šią ryklių rūšį. 
Peticijos pateikėjas taip pat mano, kad reikėtų pakeisti klaidinantį pavadinimą „jūros 
ungurys“, kad vartotojai suprastų, jog produkto sudėtyje yra ryklienos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticija pateikta Europos Parlamentui per Vokietijos Bundestago peticijų komitetą. Peticijoje 
peticijos pateikėjas ragina uždrausti prekybą paprastaisiais dygliarykliais (lot. Squalus 
acanthias) ir teigia, kad ši ryklių šeimos rūšis yra nykstanti ir kad prekybos jos produktais 
uždraudimas būtų pirmasis žingsnis siekiant išsaugoti šią rūšį.

Kalbėdamas apie padėtį Vokietijoje, peticijos pateikėjas prašo pakeisti tokius populiarius iš 
paprastųjų dygliaryklių gaminamų produktų pavadinimus kaip Seeaal ir Schillerlocke 
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(pažodžiui „jūros ungurys“ ir „Šilerio suktinukas“), jeigu neįmanoma uždrausti prekybos šiais 
produktais. Peticijos pateikėjas teigia, kad, kadangi paprastasis dygliaryklis nėra ungurys, iš jo 
gaminami produktai turėtų būti ženklinami kaip rykliena. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, 
kad beveik niekas nežino, jog Seeaal arba Schillerlocke iš tikrųjų yra ryklio produktai, nes 
pramonės atstovai ir mažmenininkai tvirtina, kad jie yra tam tikra ungurių rūšis.

Savo pastabose dėl šios peticijos Vokietijos Bundestagas patvirtino, kad Tarptautinė gamtos 
apsaugos sąjunga (angl. IUCN) įtraukė paprastuosius dygliaryklius į savo raudonąjį 
nykstančių rūšių sąrašą1. Tačiau Bundestagas pažymi, kad Okeanijos ir Pietų Afrikos 
ištekliams pavojus negresia ir kad tik Šiaurės Rytų Atlanto, kur paprastieji dygliarykliai 
daugiau nežvejojami ir kur Taryba nustatė nulinį leidžiamą sužvejoti žuvų kiekį, ištekliai 
laikomi nykstančiais. Bundestagas mano, kad nebūtų naudinga visos ES mastu uždrausti 
prekybą ir pardavimą. Be to, atsižvelgdamas į ES nustatytą žvejybos draudimą ir nulinę 
priegaudą, Bundestagas nemato būtinybės imtis tolesnių veiksmų.

Dėl pavadinimų problemos Bundestagas mano, kad abu populiarūs pavadinimai (Seeaal ir 
Schillerlocke) yra plačiai vartojami ir nusistovėję, ir teigia, kad būtų sudėtinga juos pakeisti; 
jis taip pat tvirtina, kad nėra neįprasta perdirbtas gyvūnų dalis vadinti kitokiais produktų 
pavadinimais. Vis dėlto Bundestagas, atsižvelgdamas į savo paramą pasiūlymui įtraukti 
paprastuosius dygliaryklius į Vašingtono konvencijos2 II priedą ir siekdamas paremti ES 
pastangas šioje srityje, pasiūlė perduoti šią peticiją Europos Parlamentui.

Paprastųjų dygliaryklių apsaugos būklė Europos Sąjungoje ir už jos ribų

Dabartinėse Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (angl. ICES) rekomendacijose dėl paprastųjų 
dygliaryklių Šiaurės Rytų Atlante teigiama: „Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, remdamasi 
atsargumo principu, rekomenduoja nutraukti tikslinę žvejybą ir iki mažiausio įmanomo lygio 
sumažinti mišriosios žvejybos priegaudą.“ Nuo 2006 m. rekomenduojamas momentinis 
paprastųjų dygliaryklių mirtingumo dėl žvejybos lygis (F) buvo lygus nuliui; nuo 2011 m. 
sutartas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) taip pat buvo lygus nuliui3. Tačiau 
nenustatyta, kiek paprastųjų dygliaryklių pagaunama kaip žvejybos mišriais priedugnio tralais 
ir žiauniniais tinklais priegauda, kuri šiuo metu išmetama. Išmetamos į jūrą priegaudos 
mirtingumo lygis nežinomas, nors manoma, kad žvejojant tam tikrais žvejybos būdais jis yra 
aukštas, o tai kelia susirūpinimą.

Pagal 2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams 
nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, 11 straipsnį 
„2014 m. gegužės 1 d. – gegužės 31 d. Porkupino seklumoje draudžiama žvejoti arba laikyti 
laive šių rūšių žuvis: <...> paprastuosius dygliaryklius.“ Be to, IA priede Sąjungos IIIa, taip 
pat IIa ir IV zonose ir I, V, VI, VII, VIII, XII ir XIV Sąjungos bei tarptautinių vandenų zonose 
nustatytas nulinis bendras leidžiamas sužvejoti paprastųjų dygliaryklių kiekis4.

                                               
1 Taip pat žr. http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.
2 T. y. į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos 
(angl. CITIES), http://www.cites.org/.
3 Žr. http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
4 Žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:LT:PDF.
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Anksčiau, 2007 ir 2010 m. vykusiuose CITES susitikimuose, ES palaikė du pasiūlymus 
įtraukti paprastuosius dygliaryklius į CITES II priedą, taip atsižvelgdama ir į 
gamtosaugininkų bei mokslininkų nuomones. Šie pasiūlymai abiejuose susitikimuose buvo 
atmesti, o paprastieji dygliarykliai nebuvo įtraukti į nė vieną iš pasiūlymų iš dalies pakeisti I ir 
II priedus, dėl kurių buvo diskutuojama 2013 m. CITES susitikime1.

Apskritai kai kurių paprastųjų dygliaryklių išteklių padėtis pastaraisiais metais, atrodo, 
pagerėjo, nors, pavyzdžiui, 2010 m. birželio mėn. JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos 
administracija (angl. NOAA) pranešė, kad Šiaurės Vakarų Atlante paprastųjų dygliaryklių 
ištekliai atkurti2, 2011 m. rugsėjo mėn. Jūrų valdymo taryba (angl. MSC) Britų Kolumbijos 
provincijos paprastųjų dygliaryklių žvejybai Kanadoje, Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų 
regione, išdavė tausios žvejybos pažymėjimą, net jeigu 2013 m. spalio mėn. šio pažymėjimo 
galiojimas buvo savaime sustabdytas3, 2012 m. birželio mėn. įvertinta, kad paprastųjų 
dygliaryklių ištekliai ES vandenyse neperžvejoti4, 2012 m. rugpjūčio mėn. Jūrų valdymo 
taryba išdavė pirmąjį JAV tausios paprastųjų dygliaryklių žvejybos Atlanto vandenyne 
pažymėjimą, o kitos valstybės taip pat rengiasi gauti pažymėjimus5, ir JAV paatlantės valstijų 
jūrų žvejybos komisija (angl. US Atlantic States Marine Fisheries Commission) savo 2013 m. 
išteklių vertinimo ataskaitoje nustatė, kad paprastųjų dygliaryklių ištekliai neperžvejoti, ir, 
reaguodama į neršiančių žuvų išteklių biomasės didėjimą, padidino susijusias 2014–2015 m. 
ir 2015–2016 m. kvotas6.

                                               
1 Žr. http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf ir 
http://sharkyear.com/2012/cites-meeting-2013-greater-international-protection-proposed-for-
10-shark-and-ray-species.html.
2 „1998 m. Nacionalinė jūrų žvejybos tarnyba (angl. National Marine Fisheries Service) 
paskelbė, kad paprastųjų dygliaryklių ištekliai (lot. Squalus acanthias) peržvejoti. Todėl pagal 
Magnusono–Stevenso žuvų išteklių apsaugos ir valdymo aktą (angl. Magnuson-Stevens 
Fishery Conservation and Management Act) Nacionalinė jūrų žvejybos tarnyba turėjo taikyti 
priemones paprastųjų dygliaryklių peržvejojimui nutraukti ir jų i tekliams atkurti. Vidurio 
Atlanto žuvininkystės valdymo taryba (angl. MAFMC) ir Naujosios Anglijos žuvininkystės 
valdymo taryba (angl. NEFMC) parengė bendrą žuvininkystės valdymo planą (angl. FMP), 
kuris buvo įgyvendintas 2000 m. Pritaikius iame žuvininkystės valdymo plane numatytas 
apsaugos priemones, 2010 m. paskelbta, kad paprastųjų dygliaryklių ištekliai sėkmingai 
atkurti.“ Žr. https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-
northeastern-united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications.
3 Žr. http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-
columbia-spiny-dogfish.
4 Žr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_en.htm.
5 Žr. http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-
expands-scope-of-msc-certification ir 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.
6 Žr. http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf.
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Tarptautinė prekyba paprastaisiais dygliarykliais

Kiek tai sietina su aktualumu, palyginti su bendru ES žuvininkystės produktų importu, 
paprastųjų dygliaryklių produktų importuojama gana nedaug (nedideli kiekiai įvežami 
daugiausia iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Norvegijos, Maroko, Kanados ir Naujosios 
Zelandijos). Eksporto atvejų beveik neužregistruota.



CM\1022432LT.doc 5/7 PE529.988v01-00

LT

1 lentelė. ES prekyba paprastaisiais dygliarykliais

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.*

ES-28 importas (tonomis, 
suapvalinta)

Paprastasis dygliaryklis (šviežia, 
atšaldyta arba sušaldyta žuvis)

3 800 3 500 2 500 2 800

Paprastasis dygliaryklis 
(sušaldyta filė)§

125 130 260 255

Visi žuvininkystės produktai 5,5 mln. 5,4 mln. 5,4 mln. 5,3 mln.

Paprastųjų dygliaryklių dalis 
visuose žuvininkystės 
produktuose

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

ES-28 importas (eurais, 
suapvalinta)

Paprastasis dygliaryklis (šviežia, 
atšaldyta arba sušaldyta žuvis)

11 mln. 10 mln. 7 mln. 8 mln.

Paprastasis dygliaryklis 
(sušaldyta filė)§

0,3 mln. 0,3 mln. 0,6 mln. 0,7 mln.

Visi žuvininkystės produktai 17,3 mln. 18,6 mln. 18,8 mln. 18,8 mln.

Paprastųjų dygliaryklių dalis 
visuose žuvininkystės 
produktuose

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

ES-28 eksportas (tonomis, 
suapvalinta)

Paprastasis dygliaryklis (šviežia, 
atšaldyta arba sušaldyta žuvis)

4 14 33 12

Paprastasis dygliaryklis 
(sušaldyta filė)§

16 160 0 12

Visi žuvininkystės produktai 1,7 mln. 1,6 mln. 1,8 mln. 1,7 mln.

Paprastųjų dygliaryklių dalis 
visuose žuvininkystės 
produktuose

0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
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ES-28 eksportas (eurais, 
suapvalinta)

Paprastasis dygliaryklis (šviežia, 
atšaldyta arba sušaldyta žuvis)

6 000 70 000 75 000 24 000

Paprastasis dygliaryklis 
(sušaldyta filė)§

40 000 1,3 mln. 0 20

Visi žuvininkystės produktai 2,8 mln. 3,3 mln. 3,8 mln. 3,7 mln.

Paprastųjų dygliaryklių dalis 
visuose žuvininkystės 
produktuose

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

Šaltinis: Eurostato COMEXT duomenų bazė, 2013 m. sausio 14 d. duomenys, SQUALUS 
ACANTHIAS impexp01.
Pastabos: „mln.“ reiškia milijonus. * Turima duomenų tik iki spalio mėn., jie taikomi visiems 
metams.
§ Sušaldytos filė duomenys apima ir paprastųjų ryklių (lot. Scyliorhinus spp.) duomenis.

Paprastųjų dygliaryklių ženklinimas

Pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 
dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo1 35 straipsnio 1 dalį 
Kombinuotosios nomenklatūros 3 skirsniui priskiriami žvejybos ir akvakultūros produktai, 
taip pat jūrų vandens augalai ir dumbliai „galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo 
įstaigai gali būti pasiūlyti pirkti tik tada, jeigu atitinkamuose ženkluose arba etiketėse 
nurodoma <...> rūšies komercinis pavadinimas ir mokslinis pavadinimas.“ Pirmiau minėto 
reglamento 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „valstybės narės sudaro ir skelbia jų 
teritorijoje patvirtintų komercinių pavadinimų ir jų mokslinių pavadinimų sąrašą.“ 
37 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad komercinį pavadinimą sudaro „rūšies pavadinimas 
valstybine (-ėmis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis)“ ir, „jeigu taikytina, kitas (-i) 
vietos arba regioniniu lygmeniu patvirtintas (-i) arba leidžiamas (-i) pavadinimas (-ai).“ Be to, 
37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės narės turi pranešti Komisijai apie bet kokius jų 
komercinių pavadinimų sąrašų pakeitimus.

Pagal 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir 
reklamavimą, derinimo 2 straipsnio 1 dalį „ženklinimas ir ženklinimo būdai <...> neturi iš 
esmės klaidinti pirkėjo, visų pirma dėl: i) maisto produkto charakteristikų, ypač jo pobūdžio, 
tapatybės, savybių, sudėties.“2 Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą 

                                               
1 Žr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:LT:PDF.
2 Žr. http://eur-
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teikimo vartotojams įsigalios 2014 m. gruodžio 13 d.; tačiau jame vadovaujamasi tuo pačiu 
požiūriu, nes jo 7 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „informacija apie maistą neturi klaidinti, 
visų pirma: a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo pobūdžio, tapatumo, savybių, sudėties.“1

Vokietijoje Federalinė žemės ūkio ir maisto tarnyba (vok. BLE) tvarko žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų komercinių pavadinimų registrą, kurį skelbia internete. Remiantis šia 
informacija, Vokietijoje vienintelis į šį registrą įtrauktas Squalus acanthias komercinis 
pavadinimas yra Dornhai (pažodžiui „dygliaryklis“ arba „dygliuotasis ryklys“)2.

Išvados

Tais atvejais, kai Sąjungos vandenyse paprastiesiems dygliarykliams (lot. Squalus acanthias) 
gresia pavojus, jau taikomos griežtos naujausias mokslines rekomendacijas atitinkančios 
apsaugos priemonės (nulinis bendras leidžiamas sužvejoti kiekis), siekiant padėti atkurti 
išteklius ir išsaugoti paprastuosius dygliaryklius, nors neramu dėl paprastųjų dygliaryklių, 
kurie sužvejojami kaip priegauda ir vėliau išmetami, mirtingumo. Kitur pasaulyje paprastųjų 
dygliaryklių ištekliams pavojus negresia ir juos galima tausiai žvejoti. Vienašalis prekybos 
paprastaisiais dygliarykliais draudimas ne tik nepadėtų veiksmingai didinti atitinkamų išteklių 
apsaugos Sąjungos vandenyse (nes nebūtų sprendžiama netyčinės priegaudos problema), bet 
ir gali būti abejotinas atitikties Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėms požiūriu. 
Todėl šiuo požiūriu Komisija negali paremti šios peticijos; tai nereiškia, kad ES nerems ir 
būsimų pasiūlymų įtraukti paprastuosius dygliaryklius į CITES II priedą.

Dėl paprastųjų dygliaryklių ženklinimo kaip Seeaal arba Schillerlocke (peticijos pateikėjas 
teigia, kad jie taip ženklinami Vokietijoje) šie pavadinimai neįtraukti į Vokietijos valdžios 
institucijų pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo 37 straipsnio 1 dalies nuostatas parengtą ir skelbiamą 
komercinių pavadinimų sąrašą. Taigi, kad pavadinimai Seeaal ir Schillerlocke Vokietijoje 
taptų leidžiamais pavadinimais ir kad juos būtų galima toliau vartoti, Vokietija turėtų juos 
įtraukti į savo komercinių pavadinimų sąrašą. Valstybės narės turi tikrinti ir kontroliuoti 
tinkamą rinkai pateikiamų produktų komercinių pavadinimų vartojimą.“

                                                                                                                                                  
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:LT:PDF.
1 Žr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LT:PDF.
2 Žr. 
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_no
de.html, 2014 m. sausio 6 d. 63-iąjį registro pakeitimą ir 2013 m. gruodžio 17 d. preliminarų 
sąrašą.


