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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0422/2013, ingediend door Martin Rother (Duitse nationaliteit), 
over de bescherming van de doornhaai

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een verbod op de handel in "zeepaling" (in Duitsland "Schillerlocke" 
genoemd) en voor een verandering van de naam "zeepaling". Indiener stelt dat "zeepaling" 
wordt gemaakt van het vlees van de doornhaai (Squalus acanthias) en  dus geen soort paling 
is. Volgens indiener is de doornhaai een bedreigde vissoort en zou een verbod op de verkoop 
van producten die van het vlees van deze vis worden bereid een eerste stap zijn in de richting 
van de bescherming van deze haaiensoort. Indiener is voorts van mening dat de misleidende 
naam "zeepaling" veranderd moet worden, zodat consumenten beseffen dat het product van 
haaienvlees gemaakt is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Het verzoekschrift is via de commissie voor de verzoekschriften van de Duitse Bondsdag bij 
het Europees Parlement binnengekomen. De indiener dringt aan op een verbod op de verkoop 
van doornhaai (Squalus acanthias), met als argument dat deze haaiachtige een bedreigde soort 
is en dat een verkoopverbod een eerste stap tot het behoud van deze soort zou zijn. 

Ten aanzien van de situatie in Duitsland bepleit de indiener dat de gebruikelijke benamingen 
voor doornhaaiproducten ("Seeaal" en "Schillerlocke") gewijzigd worden als er geen 
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verkoopverbod wordt ingevoerd. De indiener stelt dat de doornhaai geen palingsoort is en dat 
producten ervan als haaienproduct gekenmerkt moeten worden. De indiener stelt voorts dat 
bijna niemand weet dat "Seeaal" en "Schillerlocke" eigenlijk haaienproducten zijn en dat ze 
aan de consument als paling worden verkocht. 

In zijn commentaar bij het verzoekschrift bevestigt de Bondsdag dat de doornhaai op de rode 
lijst van bedreigde soorten van de Internationale Unie voor natuurbescherming (IUCN) staat1. 
De Bondsdag wijst er echter ook op dat de bestanden in Oceanië en Zuid-Afrika niet in gevaar 
zijn en dat alleen de bestanden in de noordoostelijke Atlantische Oceaan als bedreigd gelden, 
terwijl er daar niet meer op doornhaai wordt gevist en de toegestane vangst door de Raad tot 
nul is teruggebracht. De Bondsdag is van oordeel dat een handels- en verkoopverbod voor de 
gehele EU niet constructief zou zijn. Gezien het visverbod en de nulwaarde voor bijvangsten 
in de EU ziet de Bondsdag geen reden voor nadere maatregelen. 

Wat de naamgeving betreft stelt de Bondsdag dat de twee gebruikelijke benamingen ("Seeaal" 
en "Schillerlocke") zo ingeburgerd zijn dat een naamsverandering moeilijk haalbaar is; voorts 
wijst de Bondsdag erop dat verwerkte dierlijke producten niet zelden een eigen naam hebben. 
De Bondsdag is wel voorstander van opneming van de doornhaai in bijlage II bij het Verdrag 
van Washington2, en heeft het verzoekschrift daarom aan het Europees Parlement 
doorgestuurd als steun voor stappen van de EU in die richting. 

Staat van instandhouding van de doornhaai in de EU en daarbuiten 

Het advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) luidt voor 
doornhaai in de noordoostelijke Atlantische Oceaan op dit moment als volgt: Vanuit het 
voorzorgsbeginsel adviseert ICES dat er geen gerichte visserij plaatsvindt en dat de 
bijvangsten bij gemengde visserij tot een minimum worden beperkt. Sinds 2006 staat de 
geadviseerde directe visserijmortaliteit voor doornhaai op nul; sinds 2011 is ook de 
overeengekomen totaal toegestane vangst (TAC) nul3. Wel wordt er een niet-gekwantificeerde 
hoeveelheid doornhaai als bijvangst bij visserij met bodemtrawls of  kieuwnetten gevangen. 
Deze bijvangst wordt momenteel teruggegooid. De mortaliteit bij teruggooi is onbekend, maar 
aangenomen wordt dat die bij bepaalde vangstmethoden hoog is, hetgeen reden voor 
bezorgdheid is. 

In artikel 11 van Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot 
vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen 
visbestanden staat onder meer: "Van 1 mei tot en met 31 mei 2014 is het verboden om de 
volgende soorten op de Porcupine Bank te bevissen of aan boord te houden: [...] en 
doornhaai." In bijlage IA wordt de TAC voor doornhaai op nul gesteld voor de EU-wateren 
van IIIa, IIa en IV, en voor EU-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII 
en XIV.4

                                               
1 Zie ook: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.  
2 Oftewel de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten (Cites): http://www.cites.org/.  
3 Zie http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx. 
4 Zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:0001:0145:NL:PDF. 
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De EU heeft bij Cites-beraad in 2007 en 2010 twee voorstellen gesteund om de doornhaai op 
te nemen in bijlage II bij het Cites-verdrag (hetgeen aansluit bij het standpunt van 
natuurbeschermers en wetenschappers). Deze voorstellen werden echter beide verworpen, en 
de doornhaai kwam evenmin voor in de voorstellen tot wijziging van de bijlagen I en II die op 
het Cites-overleg in 2013 aan de orde kwamen1. 

De toestand van bepaalde doornhaaibestanden is de afgelopen jaren naar het schijnt verbeterd. 
In juni 2010 verklaarde de US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
dat het doornhaaibestand in de noordwestelijke Atlantische Oceaan zich hersteld had2; in 
september 2011 verklaarde de Marine Stewardship Council (MSC) dat de doornhaaivisserij in 
de noordwestelijke Stille Oceaan bij British Columbia duurzaam genoemd mocht worden, zij 
het dat deze certificering in oktober 2013 weer werd ingetrokken3; in juni 2012 werd het 
doornhaaibestand in de EU-wateren als niet-overbevist gekwalificeerd4; in augustus 2012 
werd de eerste doornhaaivisserij van de VS door de MSC als duurzaam gecertificeerd en 
waren andere staten bezig met hun certificeringsprocedure5; de bestandsopname 2013 van de 
US Atlantic States Marine Fisheries Commission schaalde de doornhaai als niet-overbevist in 
en de quota voor 2014/15 en 2015/16 werden verhoogd op grond van de toegenomen 
paaibiomassa6. 

Internationale handel in doornhaai 

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

2 Doornhaai (Squalus acanthias) werd in 1998 als overbevist gekwalificeerd door de National 
Marine Fisheries Service (NMFS). Dientengevolge werd de NMFS bij de Magnuson-Stevens 
Fishery Conservation and Management Act verplicht maatregelen te nemen om de 
overbevissing tegen te gaan en het bestand te doen herstellen. De Mid-Atlantic Fishery 
Management Council (MAFMC) en de New England Fishery Management Council 
(NEFMC) ontwikkelden een gezamenlijk visserijbeheersplan, dat in 2000 te nuitvoer werd 
gelegd. Dankzijde beschermingsmaatregelen kon het doornhaaibestand in 2010 als hersteld 
worden gekwalificeerd. Zie https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-
10461/fisheries-of-the-northeastern-united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-
specifications. 
3 Zie http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-
columbia-spiny-dogfish. 
4 Zie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_en.htm. 
5 Zie 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. 
6 Zie http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf. 
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Op de totale invoer van visserijproducten in de EU is het aandeel van de doornhaaiimport 
relatief gering (kleine hoeveelheden zijn voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten, 
Noorwegen, Marokko, Canada en Nieuw-Zeeland), en van export is nauwelijks sprake. 

Tabel 1. EU-handel in doornhaai 

2010 2011 2012 2013*

Invoer EU28 (ton, afgerond)

Doornhaai (vers, gekoeld of 
bevroren)

3 800 3 500 2 500 2 800

Doornhaai (bevroren filets) § 125 130 260 255

Visserijproducten totaal 5,5 miljoen 5,4 miljoen 5,4 miljoen 5,3 miljoen

Aandeel doornhaai op totaal 0,07% 0,07% 0,05% 0,06%

Invoer EU28 (euro, afgerond)

Doornhaai (vers, gekoeld of 
bevroren)

11 miljoen 10 miljoen 7 miljoen 8 miljoen

Doornhaai (bevroren filets) § 0,3 miljoen 0,3 miljoen 0,6 miljoen 0,7 miljoen

Visserijproducten totaal 17 300 
miljoen

18 600 
miljoen

18 800 
miljoen

18 800 
miljoen

Aandeel doornhaai op totaal 0,06% 0,06% 0,04% 0,05%

Uitvoer EU28 (ton, afgerond)

Doornhaai (vers, gekoeld of 
bevroren)

4 14 33 12

Doornhaai (bevroren filets) § 16 160 0 12

Visserijproducten totaal 1,7 miljoen 1,6 miljoen 1,8 miljoen 1,7 miljoen

Aandeel doornhaai op totaal 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%



CM\1022432NL.doc 5/6 PE529.988v01-00

NL

Uitvoer EU28 (euro, afgerond)

Doornhaai (vers, gekoeld of 
bevroren)

6 000 70 000 75 000 24 000

Doornhaai (bevroren filets) § 40 000 1,3 miljoen 0 20

Visserijproducten totaal 2,8 miljoen 3,3 miljoen 3,8 miljoen 3,7 miljoen

Aandeel doornhaai op totaal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bron: EUROSTAT COMEXT 14.01.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Noten: * Gegevens beschikbaar tot oktober, geëxtrapoleerd naar het gehele jaar. 
§ Gegevens voor bevroren filets zijn inclusief kathaaien (Scyliorhinus spp.). 

Aanduiding van de doornhaai 

Volgens artikel 35, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten1 mogen visserij- en aquacultuurproducten van 
hoofdstuk 3 van de gecombineerde nomenclatuur alsmede zeewier en andere algen "slechts 
voor verkoop aan de eindverbruiker of aan een grote cateraar worden aangeboden mits door 
middel van een adequate affichering of etikettering de volgende gegevens worden 
medegedeeld: [...] de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van de soort [...]". 
Artikel 37, lid 1, van deze verordening luidt als volgt: "[...] wordt door de lidstaten een lijst 
van de op hun grondgebied toegestane handelsbenamingen - met de wetenschappelijke 
benaming - opgesteld en bekendgemaakt [...]." In artikel 37, lid 1, wordt voorts bepaald dat de 
handelsbenaming "de benaming van de soort in de officiële taal of de officiële talen van de 
betrokken lidstaat" en "indien van toepassing, elke andere erkende of toegestane lokale of 
regionale benaming of benamingen" omvat. Artikel 37, lid 3, bepaalt dat de lidstaten alle 
wijzigingen in hun lijst van toegestane handelsbenamingen aan de Commissie moeten 
melden.  

Volgens artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten 
inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor 
gemaakte reclame mogen "[d]e etikettering en de wijze waarop deze is uitgevoerd [...] de 
koper niet kunnen misleiden, onder meer [...]  ten aanzien van de kenmerken van het 
levensmiddel en met name van de aard, identiteit, hoedanigheden, samenstelling [...]"2.
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten treedt op 13 december 
2014 in werking. Deze verordening volgt dezelfde benadering, getuige artikel 7, lid 1, waarin 

                                               
1 Zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:NL:PDF. 
2 Zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:NL:PDF. 
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onder meer het volgende staat: "Voedselinformatie mag niet misleidend zijn, met name niet 
[...] ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van de 
aard, identiteit, eigenschappen, samenstelling [...]"1.

De Duitse Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federaal Bureau voor landbouw 
en voeding) houdt een register bij van de handelsbenamingen van visserij- en 
aquacultuurproducten, dat online te raadplegen is. In dat register komt voor Squalus acanthias 
alleen de handelsbenaming "Dornhai" voor2.

Conclusies

In EU-wateren waar de doornhaai (Squalus acanthias) bedreigd is gelden al rigoureuze 
beschermingsmaatregelen (een TAC van nul), overeenkomstig de jongste wetenschappelijke 
adviezen. Daarmee wordt beoogd de bestanden de gelegenheid te geven zich te herstellen, 
zodat de doornhaai behouden blijft. Wel bestaat er bezorgdheid over de mortaliteit bij 
doornhaai die als bijvangst wordt gevangen en vervolgens teruggegooid. Elders in de wereld 
zijn er niet-bedreigde doornhaaibestanden, waarop duurzame visserij mogelijk is. Een 
eenzijdige handelsstop zou niets opleveren in termen van bescherming van de bestanden in de 
EU-wateren (aangezien het probleem van de onbedoelde bijvangst daarbij buiten schot zou 
blijven). Bovendien is een dergelijke stap wellicht in strijd met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie. De Commissie kan daarom op dat punt niet met het verzoekschrift 
meegaan; dat betekent niet dat de EU geen steun zal verlenen aan voorstellen om de 
doornhaai op te nemen in bijlage II bij het Cites-verdrag. 

Wat de aanduiding van de doornhaai betreft, verdient vermelding dat de benamingen "Seeaal" 
en "Schillerlocke", die volgens de indiener in Duitsland worden gebezigd, niet voorkomen op 
de lijst van toegestane handelsbenamingen die de Duitse autoriteiten hebben opgesteld 
overeenkomstig artikel 37, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1379/2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten. Dat 
betekent dat de benamingen "Seeaal" en "Schillerlocke" op die lijst met handelsbenamingen 
moeten worden geplaatst, willen ze toegestaan zijn en verder gebruikt kunnen worden. Het is 
een taak van de lidstaten om na te gaan of de handelsbenamingen van op de markt gebrachte 
producten correct worden gehanteerd. 

                                               
1 Zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:NL:PDF. 
2 Zie 
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_no
de.html, 63e wijziging van het register d.d. 6 januari 2014, en voorlopige lijst van 17 
december 2013. 


