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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0894/2008, внесена от Sebastián Losada Figueiras, с испанско 
гражданство, от името на „Greenpeace Spain”, относно разрешението, 
дадено от испанските органи за риболов на червен тон под минималния 
размер

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че и през 2007 г., и през 2008 г .  испанските 
риболовни органи са дали разрешение за риболов в Средиземно море с въже-майка на 
червен тон под минималния размер, определен от Регламент (ЕО) № 1559/2007 на 
Съвета за установяване на многогодишен план за възстановяване на ресурсите от 
червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. В този 
контекст, вносителят на петицията се позовава специално на член 7 (минимален 
размер) и член 9 (прилов) от регламента и набляга на това, че заплахата, пред която са 
изправени запасите от червен тон е толкова сериозна, че би било възможно те да се 
възстановят единствено ако правителствата гарантират спазване на ефективното 
законодателство. Поради тези причини, той призовава от името на „Greenpeace”
Европейския парламент да предприеме действия, за да сложи край на нарушаването на 
законодателството на ЕС от страна на испанските органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията
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Според вносителя на петицията, който действа от името на „Greenpeace Spain”, 
испанските риболовни органи са дали разрешение за риболов в Средиземно море с 
въже-майка на червен тон под минималния размер, определен от Регламент (ЕО) № 
1559/2007 на Съвета за установяване на многогодишен план за възстановяване на 
ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. 
В този контекст, вносителят на петицията се позовава специално на член 7 (минимален 
размер) от регламента и набляга на това, че заплахата, пред която са изправени 
запасите от червен тон е толкова сериозна, че би било възможно те да се възстановят 
единствено ако правителствата гарантират спазване на ефективното законодателство. 
Поради тези причини, той призовава от името на „Greenpeace” Европейския парламент 
да предприеме действия, за да сложи край на нарушаването на законодателството на ЕС 
от страна на испанските органи.

Коментари на Комисията относно петицията

През 2006 г. Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан
(ICCAT) прие Препоръка 06-05 за установяване на многогодишен план за 
възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в 
Средиземно море. Тази препоръка, която влезе в сила на 13 юни 2007 г., беше временно 
транспонирана в общностното право чрез Регламент (ЕО) № 643/2007 на Съвета, който 
влезе в сила на 13 юни 2007 г., и постоянно транспонирана с Регламент (ЕО) №° 
1559/2007 г., който влезе в сила на 22 декември 2007 г. и е приложим от 1 януари 2008
г.

Както вносителят правилно отбелязва, член 19 от гореспоменатата препоръка 
постановява, че „договорните страни следва да предприемат необходимите мерки за 
забраняването на улова, съхранението на борда, трансбордирането, прехвърлянето, 
разтоварването на суша, транспортирането, съхранението, продажбата, излагането или 
предлагането за продажба на червен тон (Thunnus thynnus thynnus) с тегло по-малко от 
30 кг”. Параграф 20 от същата препоръка предвижда дерогация от параграф 19 и 
фиксиран минимален размер на червения тон от 8 кг по отношение на „червен тон, 
уловен от кораби с подхранка, кораби за тралене и пелагични траулери в източната част 
на Атлантическия океан” при наличието на разрешение съгласно процедурите, 
определени в приложение І от същата препоръка, както и по отношение на „червен тон, 
уловен в Адриатическо море с цел отглеждане”.

Член 7 от Регламент (ЕО) № 1559/2007 на Съвета постановява същите разпоредби като 
тези в препоръката на ICCAT. Член 7, параграф 1 от регламента гласи следното: 
„Минималният размер за червен тон в източната част на Атлантическия океан и в 
Средиземно море се определя на 30 kg или 115 cm”. Параграф 2 от същия член 
установява дерогация от параграф 1 и постановява минимален размер на червения тон 
от 8 кг или 75 см по отношение на „червен тон, уловен в източната част на 
Атлантическия океан с кораби с подхранка, кораби за тралене и пелагични траулери” и
по отношение на „червен тон, уловен в Адриатическо море с цел отглеждане”.

Комисията беше информирана за испанската Заповед ARM/1244/2008 и за изявления на 
длъжностни лица от испанската администрация през май 2008 г., съгласно които 
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препоръката на ICCAT позволява улова на 2 % червен тон с размер по-малък от 30 кг за 
непромишлен риболов и в Средиземно море.

През май 2008 г., съответните служби на Комисията писаха до испанската 
администрация с искане за корекция от страна на испанските органи и ясно заявиха, че 
дерогациите от минималния размер не се отнасят за непромишления риболов като цяло, 
а само за кораби с подхранка, кораби за тралене и пелагични траулери, които ловят 
червен тон в източната част на Атлантическия океан и за червен тон, уловен в 
Адриатическо море, с цел отглеждане и че поради това, не се разрешава дерогация от
минималния размер в Средиземно море.

Службите на Комисията следят отблизо спазването от страна на държавите-членки на 
всички изисквания и условия, постановени в Регламент (ЕО) № 1559/2007 на Съвета по 
време на риболовната кампания през 2008 г. Някои мисии за извършване на инспекции 
все още продължават, с цел да се направи оценка на спазването от държавите-членки на 
плана за възстановяване на ресурсите от червен тон през 2008 г. като цяло, която да 
позволи на Комисията да вземе решения относно необходимите действия, които следва 
да се предприемат в случаите на установени слабости във всяка държава-членка във 
връзка с прилагането на плана за възстановяване като цяло.

Освен това, следва да се отбележи, че на последната си годишна среща в Маракеш, 
Мароко от 17 до 24 ноември 2008 г., ICCAT е направила преглед на плана за 
възстановяване на ресурсите от червен тон от 2006 г. В резултат на това, беше приета 
Препоръка 08-05 (предложена от Европейската общност в сътрудничество с други 
договорни страни) за изменение на препоръката на ICCAT за установяване на 
многогодишен план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на 
Атлантическия океан и в Средиземно море. В параграф 28, тази препоръка постановява 
дерогация от минималния размер от 30 кг не само за червен тон, уловен от кораби с 
подхранка и кораби за тралене в източната част на Атлантическия океан и за червен 
тон, уловен в Адриатическо море, с цел отглеждане, но и за червен тон, уловен в 
Средиземно море като част от крайбрежния непромишлен риболов на прясна риба от 
кораби с подхранка, кораби с въже-майка или рибарски лодки.

Заключение

Комисията е съгласна с вносителя, че ресурсите от червен тон в източната част на 
Атлантическия океан и Средиземно море са под сериозна заплаха и че те не могат да 
бъдат възстановени, ако държавите-членки не спазват съществуващите правила. Като 
отчита това, Комисията ще вземе решение за предприемане на действия след оценката 
на прилагането на плана за възстановяване на ресурсите от червен тон по време на 
риболовната кампания през 2008 г. като цяло. Освен това, Комисията продължава да 
гарантира, че всички мерки, създадени за защита на червения тон, се прилагат правилно 
и изцяло от държавите-членки.


