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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0894/2008 af Sebastián Losada Figueiras, spansk statsborger, for 
"Greenpeace Spain", om den tilladelse, som de spanske myndigheder har udstedt 
til at fiske almindelig tun under minimumsstørrelsen

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at de spanske fiskerimyndigheder både i 2007 og i 2008 gav tilladelse til 
langlinefiskeri i Middelhavet af almindelig tun under minimumsstørrelsen i Rådets forordning 
(EF) nr. 1559/2007 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige 
Atlanterhav og Middelhavet. I denne forbindelse henviser andrageren specifikt til artikel 7 
(minimumsstørrelse) og artikel 9 (bifangst) i forordningen og understreger, at truslen mod 
bestandene af almindelig tun er så alvorlig, at det kun vil være muligt at genoprette dem, hvis 
regeringerne sikrer, at de gældende regler overholdes. På vegne af Greenpeace opfordrer han 
derfor Europa-Parlamentet til at skride til handling for at sætte en stopper for de spanske 
myndigheders krænkelse af EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren påpeger på vegne af Greenpeace Spanien, at de spanske fiskerimyndigheder både 
i 2007 og i 2008 gav tilladelse til langlinefiskeri i Middelhavet af almindelig tun under 
mindstemålet i Rådets forordning (EF) nr. 1559/2007 om en flerårig genopretningsplan for 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. I denne forbindelse henviser 
andrageren specifikt til artikel 7 (mindstemål) i forordningen og understreger, at truslen mod 
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bestandene af almindelig tun er så alvorlig, at det kun vil være muligt at genoprette dem, hvis 
regeringerne sikrer, at de gældende regler overholdes. På vegne af Greenpeace opfordrer han 
derfor Europa-Parlamentet til at skride til handling for at sætte en stopper for de spanske 
myndigheders krænkelse af EU-lovgivningen.

Kommissionens bemærkninger

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) 
vedtog i 2006 sin henstilling 06-05, hvori der blev fastsat en flerårig genopretningsplan for 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet. Denne henstilling, som trådte i kraft 
den 13. juni 2007, blev gennemført i fællesskabsretten på midlertidig basis med Rådets 
forordning (EF) nr. 643/2007, som trådte i kraft den 13. juni 2007, og på permanent basis med 
Rådets forordning (EF) nr. 1559/2007, som trådte i kraft den 22. december 2007, og som er 
gældende fra den 1. januar 2008.

Som andrageren korrekt anfører, fremgår det i artikel 19 i ovennævnte henstilling, at de 
kontraherende parter skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at forbyde, fange, opbevare 
om bord, omlade, overføre, lande, transportere, opbevare, sælge, fremvise eller salgsudbyde 
tun (Thunnus thynnus thynnus), som vejer mindre end 30 kg. Artikel 20 i samme henstilling 
udgør en undtagelse fra artikel 19, idet der angives et mindstemål for almindelig tun på otte 
kg gældende for almindelig tun fanget fra stangfartøjer, dørgefartøjer og pelagiske trawlere i 
det østlige Atlanterhav, hvis det er tilladt i overensstemmelse med de procedurer, som er 
fastlagt i bilag I i samme henstilling, og for almindelige tun fanget i Adriaterhavet med 
henblik på opdræt.

I artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1559/2007 fastlægges samme bestemmelser som i 
ICCAT-henstillingen. Artikel 1, stk. 7, lyder således: "Mindstemålet for almindelig tun i det 
østlige Atlanterhav og Middelhavet er 30 kg eller 115 cm." I stk. 2 i samme artikel fastlægges 
en undtagelse for stk. 1, idet der tillades et mindstemål for almindelig tun på otte kg eller 75 
cm gældende for "almindelig tun fanget i det østlige Atlanterhav af stangfartøjer, 
dørgefartøjer og pelagiske trawlere" og for "almindelig tun fanget i Adriaterhavet med 
henblik på opdræt".

Kommissionen blev bekendt med den spanske kendelse ARM/1244/2008 og med erklæringer, 
fremsat af tjenestemænd fra de spanske myndigheder i maj 2008, i henhold til hvilke det 
ifølge ICCAT-henstillingen også er tilladt for den ikkeindustrielle fiskerflåde at fange 2 % 
almindelig tun på mindre end 30 kg i Middelhavet.

Kommissionens relevante tjenestegrene skrev i maj 2008 til de spanske myndigheder og 
anmodede om en korrektion fra de spanske myndigheder og gjorde samtidig tydeligt 
opmærksom på, at undtagelser fra mindstemålet ikke gjaldt for hele den ikkeindustrielle 
fiskerflåde, men kun for stangfartøjer, dørgefartøjer og pelagiske trawlere.

Kommissionens tjenestegrene har nøje undersøgt, om medlemsstaterne overholder alle krav 
og vilkår i Rådets forordning (EF) nr. 1559/2007 for kontrolåret 2008. Der finder stadig 
kontrolbesøg sted dels for at undersøge, om medlemsstaterne har overholdt den generelle 
genopretningsplan for almindelig tun for 2008 og dels for at give Kommissionen mulighed for 
at beslutte, hvilke foranstaltninger, der skal træffes, hvis der konstateres mangler i 
medlemsstaternes gennemførelse af genoprettelsesplanen.
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Det skal desuden bemærkes, at ICCAT reviderede genoprettelsesplanen for almindelig tun for 
2006 ved det sidste årlige møde, som blev afholdt i Marrakech (Marokko) fra den 17. til den 
24. november 2008. Som et resultat heraf vedtoges henstilling 08-05 (foreslået af det 
Europæiske Fællesskab i samarbejde med andre kontraherende parter), som ændrer ICCAT's 
henstilling om etablering af en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige 
Atlanterhav og Middelhavet. Denne henstilling indeholder i artikel 28 en undtagelse fra 
mindstemålet på 30 kg ikke alene for almindelig tun fanget af stangfartøjer og dørgefartøjer i 
det østlige Atlanterhav og for almindelig tun fanget i Adriaterhavet med henblik på opdræt, 
men også for almindelig tun fanget i Middelhavet af stangfartøjer, langlinefartøjer og 
håndlinefartøjer, der udøver kystnært, ikkeindustrialiseret fiskeri efter fersk fisk.

Konklusion

Kommissionen er enig med andrageren i, at truslen mod bestanden af almindelig tun i det 
østlige Atlanterhav er meget alvorlig, og at bestanden kun kan genoprettes, hvis 
medlemsstaterne overholder de gældende regler. I lyset af dette vil Kommissionen beslutte, 
hvilke foranstaltninger, der skal træffes, når undersøgelsen af gennemførelsen af 
genoprettelsesplanen for almindelig tun generelt set for kontrolåret 2008 er afsluttet.
Kommissionen vil desuden fortsat sikre, at alle foranstaltninger til beskyttelse af almindelig 
tun gennemføres fuldt ud og korrekt i medlemsstaterne."


