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Výbor pre petície

28.2.2014

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0422/2013, ktorú predkladá Martin Rother (nemecký štátny občan), o 
ochrane ostroňa bieloškvrnitého

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície požaduje zákaz obchodovania s morským úhorom (v holandčine 
„zeepaling“, v nemčine známy ako „Schillerlocke“) a zmenu názvu na „zeepaling“ (morský 
úhor). Predkladateľ petície uvádza, že „morský úhor“ sa vyrába z mäsa ostroňa 
bieloškvrnitého (Squalus acanthias). To znamená, že to nie je druh úhora. Predkladateľ 
petície uvádza, že ostroň bieloškvrnitý je ohrozený druh a že zákaz predaja výrobkov 
vyrobených z jeho mäsa by mohol byť prvým krokom k ochrane tohto druhu žraloka. 
Predkladateľ petície sa tiež domnieva, že by sa mal zmeniť aj nesprávny názov „morský 
úhor“, aby si spotrebitelia uvedomili, že tento výrobok obsahuje žraločie mäso.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Petícia bola predložená Európskemu parlamentu prostredníctvom Výboru pre petície 
nemeckého Spolkového snemu. Predkladateľ vo svojej petícii požaduje zákaz obchodovania s 
ostroňom bieloškvrnitým (Squalus acanthias), pričom argumentuje, že tento druh žraloka 
patrí medzi ohrozené druhy a že zákaz predaja by bol prvým krokom k jeho ochrane. 

Predkladateľ petície sa odvoláva na situáciu v Nemecku a požaduje, aby sa v prípade, že sa 
nepodarí zaviesť zákaz obchodovania, zmenilo všeobecné označovanie produktov vyrobených 
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z ostroňa bieloškvrnitého ako Seeaal a Schillerlocke (čo doslovne znamená „morský úhor“ a 
„bronzový pásik“). Predkladateľ petície argumentuje, že keďže ostroň bieloškvrnitý nie je 
úhor, výrobky z neho by sa mali označovať ako žraločie produkty. Ďalej uvádza, že takmer 
nikto nevie, že Seeaal alebo Schillerlocke je v skutočnosti žralok, pričom priemysel a 
obchodníci tvrdia, že ide o druh úhora. 

Nemecký Spolkový snem vo svojich poznámkach k petícii potvrdzuje, že Medzinárodná únia 
na ochranu prírody umiestnila ostroňa bieloškvrnitého na červený zoznam ohrozených 
druhov.1 Spolkový snem však zároveň poukazuje na to, že populácia v Oceánii a Južnej 
Afrike nie je ohrozená a že za ohrozenú sa považuje len populácia v severovýchodnom 
Atlantiku, kde sa už rybolov nezameriava na ostroňa bieloškvrnitého a kde Rada nepovolila 
žiadne úlovky. Spolkový snem zaujal stanovisko, že celoeurópsky zákaz obchodovania a 
predaja by nebol konštruktívnym riešením. Vzhľadom na zákaz rybolovu a nulové vedľajšie 
úlovky stanovené EÚ sa Spolkový snem zároveň domnieva, že ďalšie kroky nie sú potrebné. 

Pokiaľ ide o problematiku názvoslovia, Spolkový snem dospel k záveru, že oba obľúbené 
názvy (Seeaal a Schillerlocke) sú bežne používanými a etablovanými názvami a že realizácia 
ich zmeny by bola náročná. Takisto uvádza, že nie je neobvyklé, keď spracované časti zvierat 
majú vlastné produktové označenie. Vzhľadom na to, že Spolkový snem podporuje začlenenie 
ostroňa bieloškvrnitého do prílohy II Washingtonského dohovoru,2 odporučil, aby bola petícia 
postúpená Európskemu parlamentu s cieľom podporiť snahy EÚ v tejto oblasti. 

Stav ochrany ostroňa bieloškvrnitého v EÚ a mimo nej 

V aktuálnom odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) sa v súvislosti 
s ostroňom bieloškvrnitým (alebo tzv. žralokom ostnatým) v severovýchodnom Atlantickom 
oceáne uvádza toto: „Na základe prístupu predbežnej opatrnosti ICES odporúča, že by sa 
nemal vykonávať žiaden cielený rybolov a že vedľajšie úlovky v zmiešanom rybolove by sa 
mali obmedziť na najnižšiu možnú úroveň.“ Od roku 2006 platí nulová odporúčaná okamžitá 
miera úhynu rýb (F) pre ostroňa bieloškvrnitého. Od roku 2011 sa uplatňuje dohodnutý 
celkový povolený výlov (TAC) v nulovej výške.3 V súčasnosti sa však vyhadzuje nevyčíslené 
množstvo ostroňa bieloškvrnitého v rámci vedľajších úlovkov v zmiešanom rybolove 
pomocou vlečných a žiabrových sietí. Úhyn odhodených rýb nie je známy, aj keď pri istých 
druhoch rybolovu sa predpokladá vysoký, čo je dôvodom na obavy. 

Podľa článku 11 nariadenia Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 
stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, sa „v 
Porcupine Bank v období od 1. mája do 31. mája 2014 zakazuje loviť alebo ponechávať na 
palube tieto druhy: ...ostroň bieloškvrnitý.“ A v prílohe IA je celkový povolený výlov (TAC) 
pre ostroňa bieloškvrnitého stanovený na nulovú hodnotu pre vody Únie podľa prílohy IIIa, 
ako aj príloh IIa a IV, a pre vody Únie a medzinárodné vody podľa príloh I, V, VI, VII, VIII, 
XII a XIV.4

                                               
1 Pozri aj: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0. 
2 Teda Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), 
http://www.cites.org/. 
3 Pozri http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx. 
4 Pozri http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:SK:PDF. 
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V minulosti EÚ na stretnutiach CITES v rokoch 2007 a 2010 podporila dva návrhy na 
zahrnutie ostroňa bieloškvrnitého do prílohy II dohovoru CITES (čím sa zároveň postupuje 
podľa názorov skupín na ochranu a vedcov). Tieto návrhy boli na oboch stretnutiach 
zamietnuté a ostroň bieloškvrnitý sa nedostal ani do žiadneho z návrhov na doplnenie príloh I 
a II, o ktorých sa diskutovalo na stretnutí CITES v roku 2013.1

Všeobecne však možno povedať, že sa zdá, že situácia niektorých populácií ostroňa 
bieloškvrnitého sa za posledné roky zlepšila. Napríklad americká agentúra NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) v júni 2010 oznámila obnovenie populácie ostroňa 
bieloškvrnitého v severovýchodnej časti Atlantického oceána,2 v septembri získala rybolovná 
oblasť ostroňa bieloškvrnitého v Britskej Kolumbii v severozápadnej časti Tichého oceána v 
Kanade certifikát udržateľnej oblasti od organizácie Marine Stewardship Council (MSC), aj 
keď osvedčenie bolo v októbri 2013 organizáciou pozastavené,3 v júni 2012 boli populácie 
ostroňa bieloškvrnitého vo vodách EÚ posúdené ako nelovené nadmerne,4 v auguste 2012 
organizácia MSC certifikovala prvú americkú atlantickú rybolovnú oblasť ostroňa 
bieloškvrnitého ako udržateľnú, pričom na certifikáciu sa pripravujú aj ďalšie štáty,5 a v roku 
2013 v posúdení populácie americká Komisia pre rybolov v Atlantiku odhadla, že ostroň 
bieloškvrnitý sa neloví nadmerne, a v reakcii na zvýšenie biomasy neresiacej sa populácie 
zvýšila súvisiace kvóty na roky 2014/15 a 2015/16.6

Medzinárodný obchod s ostroňom bieloškvrnitým 

V súvislosti s celkovým dovozom produktov rybolovu do EÚ je dovoz ostroňa 
bieloškvrnitého relatívne malý (malé objemy sa dovážajú predovšetkým z USA, Nórska, 
Maroka, Kanady a Nového Zélandu) a nie je registrovaný takmer žiaden vývoz. 

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

2 „V roku 1998 vyhlásila organizácia NMFS (National Marine Fisheries Service), že ostroň bieloškvrnitý 
(Squalus acanthias) sa loví nadmerne. V nadväznosti na to sa v zákone Magnusona a Stevensa o ochrane a 
riadení rybolovu (zákon Magnuson-Stevens) požadovalo, aby organizácia NMFS vykonala opatrenia na 
zastavenie nadmerného rybolovu a obnovu populácie ostroňa bieloškvrnitého. Rada pre riadenie rybolovu 
v strednej oblasti Atlantiku (Mid-Atlantic Fishery Management Council – MAFMC) a Rada pre riadenie 
rybolovu v Novom Anglicku (New England Fishery Management Council – NEFMC) vypracovali spoločný plán 
riadenia rybolovu, ktorý sa začal vykonávať v roku 2000. V dôsledku ochranných opatrení v spoločnom pláne 
riadenia rybolovu bola v roku 2010 populácia ostroňa bieloškvrnitého vyhlásená za úspešne obnovenú.“ Pozri 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-northeastern-united-states-
final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications. 

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

4 Pozri http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_en.htm. 

5 Pozri http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-scope-of-
msc-certification a 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 Pozri http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf.
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Tabuľka 1. Obchod EÚ s ostroňom bieloškvrnitým 

2010 2011 2012 2013*

Dovoz EÚ-28 (v tonách, 
zaokrúhlené)

Ostroň bieloškvrnitý (čerstvý, 
chladený alebo mrazený)

3 800 3 500 2 500 2 800

Ostroň bieloškvrnitý (mrazené 
filety)§

125 130 260 255

Všetky produkty rybolovu 5,5 mil. 5,4 mil. 5,4 mil. 5,3 mil.

Podiel ostroňa bieloškvrnitého na 
všetkých produktoch rybolovu

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

Dovoz EÚ-28 (v eurách, 
zaokrúhlené)

Ostroň bieloškvrnitý (čerstvý, 
chladený alebo mrazený)

11 mil. 10 mil. 7 mil. 8 mil.

Ostroň bieloškvrnitý (mrazené 
filety)§

0,3 mil. 0,3 mil. 0,6 mil. 0,7 mil.

Všetky produkty rybolovu 17 300 mil. 18 600 mil. 18 800 mil. 18 800 mil.

Podiel ostroňa bieloškvrnitého na 
všetkých produktoch rybolovu

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

Vývoz EÚ-28 (v tonách, 
zaokrúhlené)

Ostroň bieloškvrnitý (čerstvý, 
chladený alebo mrazený)

4 14 33 12

Ostroň bieloškvrnitý (mrazené 
filety)§

16 160 0 12

Všetky produkty rybolovu 1,7 mil. 1,6 mil. 1,8 mil. 1,7 mil.

Podiel ostroňa bieloškvrnitého na 
všetkých produktoch rybolovu

0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
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Vývoz EÚ-28 (v eurách, 
zaokrúhlené)

Ostroň bieloškvrnitý (čerstvý, 
chladený alebo mrazený)

6 000 70 000 75 000 24 000

Ostroň bieloškvrnitý (mrazené 
filety)§

40,000 1,3 mil. 0 20

Všetky produkty rybolovu 2,8 mil. 3,3 mil. 3,8 mil. 3,7 mil.

Podiel ostroňa bieloškvrnitého na 
všetkých produktoch rybolovu

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

Zdroj: EUROSTAT COMEXT 14.01.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Poznámky: Skratka „mil.“ označuje milión. * Údaje dostupné len do októbra, extrapolácia na 
celý rok. 
§ V údajoch pre mrazené filety sú obsiahnuté aj žraloky (Scyliorhinus spp.). 

Označovanie ostroňa bieloškvrnitého 

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1379/2013 z 
11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry1 sa 
produkty rybolovu a akvakultúry patriace do kapitoly 3 kombinovanej nomenklatúry, ako aj 
morské riasy a ostatné riasy „môžu ponúkať na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniu spoločného stravovania, iba ak sú na príslušnom označení alebo etikete uvedené 
tieto informácie: …obchodný a vedecký názov druhu.“ V článku 37 ods. 1 nariadenia 
uvedeného vyššie sa uvádza, že „členské štáty vypracujú a uverejnia zoznam obchodných 
názvov akceptovaných na ich území spolu s ich vedeckými názvami.“ V článku 37 ods. 1 sa 
vymedzuje, že obchodné názvy tvorí „názov druhu v úradnom jazyku alebo jazykoch 
príslušného členského štátu“ a „v príslušných prípadoch akýkoľvek iný názov alebo názvy, 
ktoré sú akceptované alebo povolené na miestnej alebo regionálnej úrovni.“ V článku 37 
ods. 3 sa stanovuje, že členské štáty upovedomia Komisiu o všetkých zmenách vo svojich 
zoznamoch obchodných názvov. 

Podľa článku 2 ods. 1 smernice 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a 
reklamy potravín „použité označenie a metódy nesmú: byť také, aby uviedli kupujúceho do
omylu ohľadom podstaty látky, najmä: i) pokiaľ ide o vlastnosti potraviny a hlavne druhu, 
identity, vlastností, zloženia...“2. Nariadenie (ES) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom nadobudne účinnosť 13. decembra 2014. Aj v ňom sa však 
uplatňuje ten istý prístup, keďže v jeho článku 7 ods. 1 sa hovorí, že „informácie o 

                                               
1 Pozri http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:SK:PDF. 
2 Pozri http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:SK:PDF. 
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potravinách nesmú uvádzať do omylu, najmä: a) ak ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej 
charakter, identitu, vlastnosti, zloženie…“1. 

V Nemecku vedie Federálny úrad pre poľnohospodárstvo a potraviny register obchodných 
názvov produktov rybolovu a akvakultúry, ktorý zverejňuje online. Podľa týchto informácií je 
jediným obchodným názvom druhu Squalus acanthias v nemčine Dornhai (doslovne „žralok 
s ostňom“ alebo „žralok s tŕňom“).2

Závery

Na miestach, kde je populácia ostroňa bieloškvrnitého (Squalus acanthias) vo vodách Únie 
ohrozená, sú už zavedené prísne ochranné opatrenia (TAC = 0) v súlade s najnovšími 
vedeckými odporúčaniami, aby sa mohli obnoviť populácie a aby sa ostroň bieloškvrnitý 
zachoval, aj keď existujú obavy v súvislosti s úhynom ostroňa bieloškvrnitého uloveného v 
podobe vedľajšieho úlovku a následne vyhodeného. Inde na svete existujú populácie ostroňa 
bieloškvrnitého, ktoré nie sú ohrozené a môžu sa udržateľne loviť. Jednostranný zákaz 
obchodovania s ostroňom bieloškvrnitým by bol nielen neúčinný, pokiaľ ide o zlepšenie 
ochrany súvisiacich populácií vo vodách Únie (keďže by neriešil problematiku neúmyselných 
vedľajších úlovkov), ale dal by sa na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO) spochybniť. Komisia preto nemôže podporiť petíciu v tejto súvislosti. Neznamená to, 
že EÚ nepodporí budúce návrhy na zahrnutie ostroňa bieloškvrnitého do prílohy II 
k dohovoru CITES. 

Pokiaľ ide o označovanie ostroňa bieloškvrnitého ako Seeaal alebo Schillerlocke, ako sa to 
podľa predkladateľa petície uskutočňuje v Nemecku, nejde o názvy uvedené v zozname 
obchodných názvov, ktorý vypracúvajú a zverejňujú nemecké orgány v súlade s článkom 37 
ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu 
a akvakultúry. Ak sa teda majú názvy Seeaal a Schillerlocke stať povolenými označeniami v 
Nemecku a majú sa ďalej používať, Nemecko ich musí pridať do zoznamu obchodných 
názvov. Je zodpovednosťou členských štátov overovať a kontrolovať správne uplatňovanie 
obchodných názvov produktov, ktoré sú uvedené na danom trhu. 

                                               
1 Pozri http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:SK:PDF. 
2 Pozri http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, 
63. úpravu registra zo 6. januára 2014 a predbežný zoznam zo 17. decembra 2013.


