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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0422/2013, którą złożył Martin Rother (Niemcy), w sprawie ochrony 
kolenia pospolitego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do wprowadzenia zakazu handlu „węgorzem morskim” (w j. 
niderlandzkim „zeepaling”; w Niemczech znanym jako „Schillerlocke”) i zmiany nazwy 
„zeepaling” (węgorz morski). Składający petycję zauważa, że mianem „węgorza morskiego” 
określa się mięso kolenia pospolitego (Squalus acanthias). Oznacza to, że nie jest to gatunek 
węgorza. Składający petycję twierdzi, że koleń pospolity jest gatunkiem zagrożonym, a zakaz 
sprzedaży produktów na bazie jego mięsa mógłby stanowić pierwszy krok do ochrony tego 
gatunku rekina. Składający petycję uważa także, że należy zmienić wprowadzającą w błąd 
nazwę „węgorz morski”, aby konsumenci mieli świadomość, że w skład produktu wchodzi 
mięso rekina.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Petycja została złożona do Parlamentu Europejskiego za pośrednictwem Komisji Petycji 
niemieckiego Bundestagu. Składający petycję wzywa w niej do objęcia kolenia pospolitego 
(Squalus acanthias) zakazem handlu argumentując, że ten przedstawiciel rodziny rekinów jest 
gatunkiem zagrożonym, a zaprzestanie sprzedaży stanowiłoby pierwszy krok w kierunku jego 
ochrony.
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Odnosząc się do sytuacji w Niemczech, składający petycję domaga się – przy braku 
wprowadzenia zakazu handlu – aby zostały zmienione popularne nazwy produktów 
wytworzonych z kolenia pospolitego: Seeaal i Schillerlocke (dosłownie: „węgorz morski” i 
„lok Schillera”). Twierdzi on, że ponieważ koleń pospolity nie jest węgorzem, produkty 
wytworzone z jego mięsa powinny być oznakowane jako produkty z rekina. Sugeruje 
dodatkowo, że niemal nikt nie wie, że Seeaal lub Schillerlocke to faktycznie rekin –
przedstawiciele przemysłu i osoby prowadzące handel detaliczny utrzymują, że jest to rodzaj 
węgorza.

W swoich uwagach do petycji niemiecki Bundestag potwierdza, że Międzynarodowa Unia 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) umieściła kolenia pospolitego na czerwonej liście 
gatunków zagrożonych.1 Bundestag podkreśla jednak, że zasoby w Oceanii i w Południowej 
Afryce nie są zagrożone, a za zagrożone uważa się jedynie zasoby znajdujące się na 
północno-wschodnim Atlantyku – obszarze, na którym nie odbywają się już połowy kolenia 
pospolitego i na którym Rada całkowicie ich zakazała. Bundestag uznaje, że zakaz handlu i 
sprzedaży o zasięgu ogólnounijnym nie byłby konstruktywny. Ponadto, biorąc pod uwagę 
przyjęty przez UE zakaz połowów i zerowy przyłów, nie widzi potrzeby podejmowania 
dalszych działań.

W odniesieniu do kwestii nazewnictwa uważa, że obydwie popularne nazwy (Seeaal i 
Schillerlocke) są powszechnie przyjęte i używane oraz sugeruje, że zmianę nazwy byłoby 
trudno przeprowadzić; stwierdza również, że nie jest niczym niezwykłym, iż produkt z 
przetworzonych części zwierzęcia ma swoją własną nazwę. Jednak biorąc pod uwagę 
wsparcie, którego udzielił na rzecz umieszczenia kolenia pospolitego w załączniku II do 
konwencji waszyngtońskiej2 sugeruje przekazanie petycji do Parlamentu Europejskiego, aby 
wesprzeć wysiłki UE w tym zakresie.

Stan ochrony kolenia pospolitego w UE i poza nią

Obecne zalecenie Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) w odniesieniu do kolenia 
pospolitego na północno-wschodnim Atlantyku brzmi: „ICES doradza, w oparciu o zasadę 
ostrożnego zarządzania zasobami, aby nie prowadzić połowów ukierunkowanych, a przyłów 
w połowach mieszanych ograniczyć do najniższego możliwego poziomu”. Od 2006 r. 
wyznaczony wskaźnik natychmiastowej śmiertelności połowowej (F) wynosił w przypadku 
kolenia pospolitego zero; od 2011 r. uzgodniony całkowity dopuszczalny połów (TAC) 
wynosił zero.3 Nie ma jednak danych na temat ilości kolenia pospolitego, który stanowi 
przyłów w połowach mieszanych, prowadzonych przy użyciu włoku dennego oraz sieci 
skrzelowej, podlegający obecnie odrzuceniu. Śmiertelność okazów odrzucanych nie jest 
znana, chociaż przypuszczenia wskazują, że w niektórych łowiskach jest wysoka, co stanowi 
powód do niepokoju.

Na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (UE) nr 43/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., 
ustalającego uprawnienia do połowów na 2014 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, 
stosowanego w wodach Unii oraz – w odniesieniu do statków unijnych – w niektórych 
wodach nienależących do Unii, „w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2014 r. w 

                                               
1Dyrektywa 2004/39/WE (Dz.U. L 145 z 30.4.2004).
2Tzn. Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem (CITES), http://www.cites.org/.
3Zob. http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
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Porcupine Bank zakazuje się połowów lub zatrzymywania na pokładzie statku następujących 
gatunków: [...] koleń”. Natomiast w załączniku IA przyjęty został zerowy poziom 
całkowitego dopuszczalnego połowu kolenia w wodach UE obszaru IIIa, jak również IIa i IV 
oraz w wodach unijnych i międzynarodowych obszaru I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV.1

Na wcześniejszych spotkaniach CITES w 2007 r. i w 2010 r. UE poparła dwie propozycje 
(zgodnie z opiniami naukowców i ugrupowań działających na rzecz ochrony zasobów), aby 
uwzględnić kolenia pospolitego w załączniku II do CITES. Propozycje te zostały odrzucone 
na obydwu spotkaniach, a koleń pospolity nie został uwzględniony w żadnej z propozycji 
zmiany załączników I i II, które były również omawiane na spotkaniu CITES w 2013 r.2

Jednak wydaje się, że ogólnie sytuacja zasobów kolenia pospolitego poprawiła się w ostatnich 
latach: na przykład w czerwcu 2010 r. amerykańska Narodowa Administracja ds. Oceanów i 
Atmosfery (NOAA) ogłosiła odnowienie zasobów kolenia pospolitego na północno-
zachodnim Atlantyku3, we wrześniu 2011 r. połowy kolenia pospolitego dokonywane w 
Kolumbii Brytyjskiej na północno-zachodnim Pacyfiku w Kanadzie zostały certyfikowane 
jako zrównoważone przez Radę zarządzania zasobami morskimi (MSC), chociaż Rada sama 
zawiesiła certyfikat w październiku 2013 r.4, w czerwcu 2012 r. zasoby kolenia pospolitego w 
wodach UE nie zostały uznane za przełowione5, w sierpniu 2012 r. pierwsze amerykańskie 
połowy atlantyckie kolenia pospolitego zostały certyfikowane jako zrównoważone przez 
MSC, a kolejne państwa przygotowują się do uzyskania certyfikacji6, a podczas oceny swoich 
zasobów, przeprowadzonej w 2013 r., amerykańska Komisja Rybołówstwa Morskiego 
Stanów Atlantyckich stwierdziła, że nie dochodzi do przełowienia zasobów kolenia 
pospolitego i, w odpowiedzi na wzrost biomasy stada tarłowego, zwiększyła powiązane z 
nimi kwoty połowowe na lata 2014/15 i 2015/16.7

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

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

3„Krajowa Służba Rybołówstwa Morskiego (National Marine Fisheries Service, NMFS) uznała w 1998 r. zasoby 
kolenia pospolitego (Squalus acanthias) za przełowione. W konsekwencji w ustawie Magnusona i Stevensa o 
ochronie zasobów rybnych i zarządzaniu nimi (ustawa Magnusona i Stevensa) na NMFS nałożony został 
obowiązek wdrożenia środków mających na celu zakończenie przełowienia i odbudowanie zasobów kolenia 
pospolitego. Śródatlantycka Rada Zarządzania Rybołówstwem (MAFMC) oraz Rada Zarządzania 
Rybołówstwem Nowej Anglii (NEFMC) opracowały wspólny plan zarządzania rybołówstwem (FMP), który 
został wdrożony w 2000 r. W wyniku realizacji działań ochronnych przewidzianych w FMP ogłoszono udane 
odtworzenie zasobów kolenia pospolitego w 2010 r.”. Zob. 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-northeastern-united-states-
final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications.

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

5Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_pl.htm.

6Zob. http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-scope-of-
msc-certification oraz 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.

7Zob. http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf.
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Międzynarodowy handel koleniem pospolitym

W porównaniu do ogólnego importu produktów rybołówstwa do UE import kolenia 
pospolitego jest stosunkowo niewielki (małe ilości importowane głównie ze Stanów 
Zjednoczonych, Norwegii, Maroka, Kanady i Nowej Zelandii), a niemal nie zarejestrowano 
eksportu.
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Tabela 1. Handel koleniem pospolitym w UE

2010 2011 2012 2013*

Import UE28 (w tonach, 
wartość zaokrąglona)

Koleń pospolity (świeży, 
schłodzony lub mrożony)

3 800 3 500 2 500 2 800

Koleń pospolity (filety mrożone)§ 125 130 260 255

Wszystkie produkty rybołówstwa 5,5 mln 5,4 mln 5,4 mln 5,3 mln

Koleń pospolity w odniesieniu do 
wszystkich produktów 
rybołówstwa

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

Import UE28 (w euro, wartość 
zaokrąglona)

Koleń pospolity (świeży, 
schłodzony lub mrożony)

11 mln 10 mln 7 mln 8 mln

Koleń pospolity (filety mrożone)§ 0,3 mln 0,3 mln 0,6 mln 0,7 mln

Wszystkie produkty rybołówstwa 17 300 mln 18 600 mln 18 800 mln 18 800 mln

Koleń pospolity w odniesieniu do 
wszystkich produktów 
rybołówstwa

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

Eksport UE28 (w tonach, 
wartość zaokrąglona)

Koleń pospolity (świeży, 
schłodzony lub mrożony)

4 14 33 12

Koleń pospolity (filety mrożone)§ 16 160 0 12

Wszystkie produkty rybołówstwa 1,7 mln 1,6 mln 1,8 mln 1,7 mln

Koleń pospolity w odniesieniu do 
wszystkich produktów 
rybołówstwa

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

Eksport UE28 (w euro, wartość 
zaokrąglona)

Koleń pospolity (świeży, 
schłodzony lub mrożony)

6 000 70 000 75 000 24 000
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Koleń pospolity (filety mrożone)§ 40 000 1,3 mln 0 20

Wszystkie produkty rybołówstwa 2,8 mln 3,3 mln 3,8 mln 3,7 mln

Koleń pospolity w odniesieniu do 
wszystkich produktów 
rybołówstwa

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

Źródło: EUROSTAT COMEXT 14.01.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01.
Uwagi: „mln” oznacza miliony. * Dane dostępne tylko do października, ekstrapolowane na 
cały rok.
§ Dane dotyczące mrożonych filetów obejmują również rekinka (Scyliorhinus spp.).

Etykietowanie kolenia pospolitego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 
z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury1 produkty rybołówstwa i akwakultury, które wchodzą w zakres rozdziału 3 
Nomenklatury scalonej, jak również algi i wodorosty „mogą być oferowane do sprzedaży 
konsumentowi finalnemu lub zakładowi żywienia zbiorowego jedynie wtedy, gdy 
odpowiednie oznaczenie lub etykietowanie zawiera [...] handlowe oznaczenie gatunku i jego 
nazwę systematyczną”. Art. 37 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia przewiduje, że 
„państwa członkowskie sporządzają i publikują wykaz oznaczeń handlowych 
zaakceptowanych na ich terytorium wraz z ich nazwami systematycznymi”. W art. 37 ust. 1 
uściślono, że oznaczenia handlowe obejmują „nazwę gatunku w języku urzędowym lub w 
językach urzędowych danego państwa członkowskiego” oraz „w stosownych przypadkach, 
każdą inną nazwę lub nazwy zaakceptowane lub dopuszczone lokalnie lub regionalnie”. W 
art. 37 ust. 3 przewidziano, że państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich 
zmianach w wykazie oznaczeń handlowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie 
etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych:„Etykietowanie i zastosowane 
metody etykietowania nie mogą [...] wprowadzać nabywcy w błąd, w szczególności: i) co do 
właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, 
właściwości, składu [...]”.2 Rozporządzenie (WE) 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności wejdzie w życie dnia 13 grudnia 2014 r 3.; 
utrzymano w nim takie samo podejście, gdyż art. 7 ust. 1 brzmi: „Informacje na temat 
żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności: a) co do właściwości środka 
spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu [...]”.

W Niemczech Urząd Federalny ds. Rolnictwa i Żywności (BLE) prowadzi wykaz oznaczeń 
handlowych produktów rybołówstwa i akwakultury, który publikowany jest w internecie. 

                                               
1Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:PL:PDF.
2Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:32000L0013:PL:PDF.
3Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF.
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Zgodnie z zawartymi w nim informacjami w języku niemieckim oznaczeniem handlowym dla 
Squalus acanthias jest tylko Dornhai (dosłownie „rekin-kolec” lub „rekin-cierń”).1

Wnioski

Tam gdzie zasoby kolenia pospolitego (Squalus acanthias) w wodach Unii są zagrożone, 
wprowadzono już rygorystyczne środki ochrony (TAC = 0), zgodne z najnowszymi 
zaleceniami naukowymi, które mają pomóc w odbudowie zasobów i ochronie kolenia 
pospolitego, chociaż pojawiają się obawy co do śmiertelności wśród okazów kolenia 
pospolitego stanowiącego przyłów i następnie odrzucanego. W innych częściach świata 
występują zasoby kolenia pospolitego, które nie są zagrożone i które mogą być odławiane w 
sposób zrównoważony. Jednostronny zakaz handlu koleniem pospolitym byłby nie tylko 
nieskuteczny dla zwiększenia ochrony powiązanych zasobów w wodach unijnych (gdyż nie 
rozwiązywałby kwestii niezamierzonego przyłowu), ale mógłby zostać zakwestionowany w 
świetle zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO). Komisja nie może zatem poprzeć 
petycji w tej kwestii; nie oznacza to, że UE nie udzieli wsparcia w przyszłości wnioskom o 
włączenie kolenia pospolitego do załącznika II do CITES.

Jeśli chodzi o oznakowanie kolenia pospolitego jako Seeaal lub Schillerlocke, co zdaniem 
składającego petycję ma miejsce w Niemczech, nie są to nazwy, które występują w wykazie 
oznaczeń handlowych sporządzonym i opublikowanym przez organy niemieckie zgodnie z 
art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury. Aby zatem nazwy Seeaal i Schillerlocke zostały 
oznaczeniami dozwolonymi w Niemczech i mogły być dalej używane, Niemcy musiałyby je 
wprowadzić do wykazu oznaczeń handlowych. Kontrola i monitorowanie należytego 
stosowania oznaczeń handlowych produktów wprowadzanych do obrotu należy do 
obowiązków państw członkowskich.

                                               
1Zob. http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, 63. 
zmiana wykazu z dnia 6 stycznia 2014 r. oraz wstępny wykaz z dnia 17 grudnia 2013 r.


