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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0422/2013, adresată de Martin Rother, de cetățenie germană, privind 
protecția câinelui-de-mare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită interzicerea comerțului cu „țipar-de-mare” („zeepaling” în neerlandeză; 
cunoscut ca „Schillerlocke” în Germania), precum și schimbarea denumirii sale de 
„zeepaling” (țipar-de-mare). Petiționarul observă că „țiparul-de-mare” este fabricat din carnea 
câinelui-de-mare (Squalus acanthias). Aceasta înseamnă că nu este o specie de țipar. 
Petiționarul afirmă că câinele-de-mare este o specie aflată în pericol de dispariție, iar 
interzicerea comercializării produselor fabricate din carnea sa ar putea fi un prim pas în 
vederea protejării acestei specii de rechin. De asemenea, petiționarul consideră că ar trebui 
modificat numele înșelător de „țipar-de-mare”, astfel încât consumatorii să înțeleagă că 
produsul constă în carne de rechin.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiția a fost prezentată Parlamentului European prin intermediul Comisiei pentru petiții din 
cadrul Bundestag. În petiție, petiționarul solicită interdicția comerțului cu câinele-de-mare 
(Squalus acanthias), argumentând că acest membru al familiei rechinilor este o specie aflată 
în pericol de dispariție și că o încetare a vânzărilor ar fi un prim pas către conservarea sa. 
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Referindu-se la situația din Germania, petiționarul solicită ca denumirea obișnuită a 
produselor fabricate din câine-de-mare de Seeaal și Schillerlocke (literal: „țipar-de-mare” și 
„fâșii împletite de pește Schiller”) să fie schimbată în cazul în care nu se implementează nicio 
interdicție a comerțului. Petiționarul argumentează că, deoarece câinele-de-mare nu este un 
țipar, produsele fabricate din acesta ar trebui să fie etichetate ca „rechin”. Petiționarul 
sugerează în continuare că aproape nimeni nu șie că Seeaal sau Schillerlocke este de fapt 
rechin – industria și comercianții cu amănuntul pretinzând că este un tip de țipar. 

În observațiile sale privind petiția, Bundestagul confirmă că Uniunea Internațională pentru 
Conservarea Naturii (UICN) a inclus câinele-de-mare pe lista roșie a speciilor pe cale de 
dispariție1. Cu toate acestea, Bundestagul indică faptul că stocurile din Oceania și din Africa 
de Sud nu sunt amenințate și că numai stocurile din Atlanticul de Nord-Est sunt considerate 
amenințate – unde nicio activitate de pescuit nu mai vizează câinele-de-mare și unde Consiliul 
a stabilit procentajul permis de captură la zero. Bundestagul consideră că o interdicție la 
nivelul întregii UE a comerțului și a vânzărilor nu ar fi constructivă. În plus, având în vedere 
interdicția de pescuit și procentajul zero de captură accidentală stabilit de UE, Bundestagul nu 
consideră necesare acțiuni suplimentare. 

În ceea ce privește denumirea, Bundestagul constată că denumirile obișnuite (Seeaal și 
Schillerlocke) sunt larg utilizate și sunt nume consacrate și sugerează că o schimbare a 
denumirii ar fi dificil de implementat; de asemenea, menționează că nu este neobișnuit ca 
părți prelucrate dintr-un animal să își aibă propriile denumiri de produs. Cu toate acestea, 
având în vedere sprijinul său pentru introducerea câinelui-de-mare în apendicele II la 
Convenția de la Washington2, Bundestagul sugerează transferul petiției către Parlamentul 
European în vederea sprijinirii eforturilor UE depuse în acest sens. 

Stadiul de conservare al câinelui-de-mare în UE și nu numai 

Recomandarea actuală a Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) 
privind câinele-de-mare (sau „rechinul câine”) din Atlanticul de Nord-Est este următoarea: 
„ICES recomandă, pe baza abordării precaute, să nu existe niciun stoc vizat și să fie reduse 
capturile accidentale din pescuit mixt la cel mai mic nivel posibil.” Începând cu 2006, rata 
instantanee recomandată a mortalității prin pescuit (F) pentru câinele-de-mare este zero; 
începând cu 2011, captura totală admisibilă (TAC) convenită este zero3. Cu toate acestea, 
există o cantitate necuantificată de câine-de-mare capturată accidental în activitățile de pescuit 
cu traul de fund și cu setci, care în prezent este aruncată înapoi în mare. Mortalitatea prin 
aruncarea înapoi în mare nu este cunoscută, deși în unele activități de pescuit se presupune că 
este ridicată, ceea ce este un motiv de îngrijorare. 

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 
20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite 
stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, „[s]e interzice pescuitul sau reținerea la bord a 
oricăreia dintre următoarele specii din Porcupine Bank în perioada 1 mai - 31 mai 2014: [...] 
câine-de-mare.” În anexa IA, TAC pentru câinele-de-mare este stabilită la zero pentru apele 

                                               
1 A se consulta și: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.  
2 Și anume Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție 
(CITES), http://www.cites.org/.  
3 A se consulta: http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
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Uniunii din diviziunile IIIa, precum și IIa și IV și pentru apele Uniunii și apele internaționale 
din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV1. 

În trecut, la reuniunile CITES din 2007 și 2010, UE a sprijinit două propuneri de includere a 
câinelui-de-mare în apendicele II la CITES (astfel, urmând și opiniile grupurilor de 
conservare și ale oamenilor de știință). Aceste propuneri au fost respinse la ambele reuniuni, 
iar câinele-de-mare nu a fost vizat niciuna dintre propunerile de modificare a apendicelor I și 
II care au fost discutate la reuniunea CITES din 20132. 

În general, se pare că situația unor stocuri de câine-de-mare s-a îmbunătățit în ultimii ani, 
deși: de exemplu, în iunie 2010, Administrația Națională a SUA pentru Ocean și Atmosferă 
(NOAA) a anunțat recuperarea stocului de câine-de-mare din Atlanticul de Nord-Vest3, în 
septembrie 2011, pescuitul de câine-de-mare pentru Columbia Britanică din Pacificul de 
Nord-Vest, Canada a fost certificat ca fiind durabil de către Consiliul pentru Buna Gestionare 
Maritimă (MSC), chiar dacă certificarea s-a autosuspendat în octombrie 20134, în iunie 2012, 
stocul de câine-de-mare din apele UE a fost evaluat ca nefiind pescuit în exces5, în 
august 2012, prima activitate a SUA de pescuit de câine-de-mare din Atlantic a fost, de 
asemenea, certificată as ca fiind durabilă de către MSC, alte state pregătindu-se de 
certificare6, iar în evaluarea sa a stocurilor din 2013, Comisia pentru pescuit maritim a statelor 
atlantice din SUA a estimat că câinele-de-mare nu este pescuit în exces și, ca răspuns la 
creșterile biomasei reproducătoare a stocurilor, a crescut cotele aferente pentru 2014-2015 și 
2015-20167. 

Comerțul internațional cu câine-de-mare 

În ceea ce privește relevanța pentru importurile generale ale UE de produse pescărești, 
importurile de câine-de-mare sunt relativ mici (volume mici fiind importate mai ales din 
Statele Unite ale Americii, Norvegia, Maroc, Canada și Noua Zeelandă) și nu a fost înregistrat 
aproape niciun export. 

                                               
1 A se consulta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:RO:PDF. 
2 A se consulta: http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf și http://sharkyear.com/2012/cites-
meeting-2013-greater-international-protection-proposed-for-10-shark-and-ray-species.html.  
3 „Câinele-de-mare (Squalus acanthias) a fost declarat ca fiind pescuit în exces de NMFS [Serviciului național 
pentru pescuit maritim] în 1998. În consecință, Legea Magnuson-Stevens privind conservarea și gestionarea 
stocurilor de pește (Legea Magnuson-Stevens) a solicitat NMFS să pună în aplicare măsuri de oprire a 
pescuitului în exces și de refacere a stocului de câine-de-mare. Consiliul de gestionare a stocurilor din regiunea 
central-atlantică (MAFMC) și Consiliul de gestionare a stocurilor din New England (NEFMC) au elaborat un 
plan comun de gestionare a stocurilor (FMP) care a fost pus în aplicare în 2000. Ca urmare a măsurilor de 
conservare din FMP, în 2000, s-a declarat refacerea cu succes a stocului de câine-de-mare.” A se consulta: 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-northeastern-united-states-
final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications. 
4 A se consulta: http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-columbia-
spiny-dogfish. 
5 A se consulta: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_ro.htm. 
6 A se consulta: http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-
scope-of-msc-certification și 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.
7 A se consulta: http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf. 
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Tabelul 1. Comerțul UE cu câine-de-mare 

2010 2011 2012 2013*

Importuri UE-28 (tone, 
rotunjite)

Câine-de-mare (proaspăt, 
refrigerat sau congelat)

3 800 3 500 2 500 2 800

Câine-de-mare (fileuri 
refrigerate)§

125 130 260 255

Toate produsele pescărești 5,5 m 5,4 m 5,4 m 5,3 m

Câine-de-mare din toate 
produsele pescărești

0,07 % 0,07 % 0,0 5% 0,06 %

Importuri UE-28 (euro, 
rotunjite)

Câine-de-mare (proaspăt, 
refrigerat sau congelat)

11 m 10 m 7 m 8 m

Câine-de-mare (fileuri 
refrigerate)§

0,3 m 0,3 m 0,6 m 0,7 m

Toate produsele pescărești 17 300 m 18 600 m 18 800 m 18 800 m

Câine-de-mare din toate 
produsele pescărești

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

Exporturi UE-28 (tone, 
rotunjite)

Câine-de-mare (proaspăt, 
refrigerat sau congelat)

4 14 33 12

Câine-de-mare (fileuri 
refrigerate)§

16 160 0 12

Toate produsele pescărești 1,7 m 1,6 m 1,8 m 1,7 m

Câine-de-mare din toate 
produsele pescărești

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

Exporturi UE-28 (euro, 
rotunjite)

Câine-de-mare (proaspăt, 
refrigerat sau congelat)

6 000 70 000 75 000 24 000



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

RO

Câine-de-mare (fileuri 
refrigerate)§

40 000 1,3 m 0 20

Toate produsele pescărești 2,8 m 3,3 m 3,8 m 3,7 m

Câine-de-mare din toate 
produsele pescărești

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

Sursă: EUROSTAT COMEXT 14.1.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Note: „m” înseamnă milioane. * Date disponibile numai până în luna octombrie, extrapolate 
pentru întregul an. 
§ Datele privind fileuri refrigerate includ, de asemenea, rechinul-pisică (Scyliorhinus spp.). 

Etichetarea câinelui-de-mare 

În conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună 
a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură1, produsele pescărești și de 
acvacultură menționate la capitolul 3 din Nomenclatura combinată, precum și algele „pot fi 
oferite spre vânzare consumatorului final sau unei unități de restaurație colectivă doar dacă se 
indică, prin marcaj sau etichete corespunzătoare, [...] denumirea comercială și științifică a 
speciei”. Articolul 37 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior prevede că „statele 
membre întocmesc și publică o listă cu denumirile comerciale acceptate pe teritoriul lor, 
împreună cu denumirile științifice aferente”. Articolul 37 alineatul (1) prevede că denumirea 
comercială constă în „denumirea speciei în limba sau limbile oficiale din statul membru în 
cauză” și, „dacă este cazul, orice altă denumire sau alte denumiri acceptate sau permise la 
nivel local sau regional”. Articolul 37 alineatul (3) prevede că statele membre comunică 
Comisiei orice modificări aduse listei lor de denumiri comerciale. 

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European Și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea 
acestora, „[etichetarea și normele în conformitate cu care se realizează nu trebuie [...] să fie de 
natură a induce cumpărătorul în eroare, în special: (i) asupra caracteristicilor produsului 
alimentar și în special asupra naturii, identității, calităților, compoziției [...]”2. 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare va intra în vigoare la 13 decembrie 2014; el menține aceeași abordare, deși, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1), se prevede că „[informațiile referitoare la produsele 
alimentare nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare, în special: (a) în ceea ce privește 
caracteristicile produsului alimentar și în special în ceea ce privește natura, identitatea, 
proprietățile, compoziția [...]”3. 

În Germania, Biroul Federal pentru agricultură și alimente (BLE) ține un registru al 
denumirilor comerciale ale produselor pescărești și de acvacultură, care este publicat online. 

                                               
1 A se consulta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:RO:PDF. 
2 A se consulta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:EN:PDF.
3 A se consulta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:RO:PDF. 
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Potrivit acestor informații, pentru Squalus acanthias singura denumire comercială înregistrată 
în limba germană este Dornhai (literal: „rechin cu spin” sau „rechin țepos”)1. 

Concluzii

În cazul în care stocurile de câine-de-mare (Squalus acanthias) din Uniune sunt amenințate, 
sunt deja puse în aplicare măsuri de conservare riguroase (TAC = 0) în conformitate cu cele 
mai recente avize științifice, pentru a se reface stocurile de câine-de-mare și a le conserva, 
deși există îngrijorări privind mortalitatea câinelui-de-mare capturat accidental și ulterior 
aruncat înapoi în mare. În alte părți din lume, există stocuri de câine-de-mare care nu sunt 
amenințate și pot fi pescuite în mod durabil. O interdicție unilaterală a comerțului cu câine-de-
mare nu ar fi doar ineficientă în ceea ce privește sporirea protecției stocurilor aferente din 
apele Uniunii (întrucât nu ar soluționa problema capturilor accidentale), ci poate fi constatată 
în raport cu normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Prin urmare, Comisia nu 
poate sprijini petiția în această privință, dar nu înseamnă că UE nu va sprijini și pe viitor 
propunerile de includere a câinelui-de-mare în apendicele II la CITES. 

În ceea ce privește etichetarea câinelui-de-mare ca Seeaal sau Schillerlocke, astfel cum susține 
petiționarul că se procedează în Germania, acestea nu sunt denumiri care apar în lista de 
denumiri comerciale care este întocmită și publicată de autoritățile germane, în conformitate 
cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură. Prin urmare, pentru ca 
Seeaal și Schillerlocke să devină denumiri acceptate în Germania, pentru a putea fi utilizate în 
continuare, Germania va trebui să le includă pe lista denumirilor comerciale. Statelor membre 
le revine responsabilitatea să verifice și să controleze punerea în aplicare corectă a 
denumirilor comerciale ale produselor care sunt introduse pe piață. 

                                               
1 A se consulta: 
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, a 63-a 
modificare a registrului, din 6 ianuarie 2014, și lista preliminară, din 17 decembrie 2013.


