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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0894/2008, του Sebastián Losada Figueiras, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Greenpeace Spain», σχετικά με άδεια που χορηγήθηκε από 
τις ισπανικές αρχές για αλιεία τόνου μικρότερου του ελάχιστου μεγέθους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τόσο το 2007 όσο και το 2008 οι ισπανικές αλιευτικές αρχές 
χορήγησαν άδειες για νυχτερινή αλιεία με παραγάδια στη Μεσόγειο για τόνο μικρότερο του 
ελάχιστου μεγέθους που ορίζεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 για 
τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη 
Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων παραπέμπει συγκεκριμένα στο άρθρο 7 (ελάχιστο 
μέγεθος) και στο άρθρο 9 (παρεμπίπτοντα αλιεύματα) του κανονισμού και τονίζει ότι η 
απειλή για τα αποθέματα τόνου είναι τόσο σοβαρή που αυτά θα μπορέσουν να 
αποκατασταθούν μόνο εάν η κυβέρνηση διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες 
κανόνες. Εκ μέρους της Greenpeace, ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αναλάβει δράση και να θέσει τέλος στην παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από τις ισπανικές 
αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, που ενεργεί εξ ονόματος της «Greenpeace Spain», οι ισπανικές 
αλιευτικές αρχές χορήγησαν άδειες για νυχτερινή αλιεία με παραγάδια στη Μεσόγειο για 
τόνο μικρότερο του ελάχιστου μεγέθους που ορίζεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 
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αριθ. 1559/2007 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον 
Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων παραπέμπει 
συγκεκριμένα στο άρθρο 7 (ελάχιστο μέγεθος) του κανονισμού και τονίζει ότι η απειλή για τα 
αποθέματα τόνου είναι τόσο σοβαρή που αυτά θα μπορέσουν να αποκατασταθούν μόνο εάν η 
κυβέρνηση διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες. Ζητεί, επομένως, από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκ μέρους της Greenpeace, να αναλάβει δράση και να θέσει 
τέλος στην παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από τις ισπανικές αρχές.

Τα σχόλια της Επιτροπής επί της αναφοράς

Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ενέκρινε το
2006 τη Σύσταση 06-05 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον 
Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Αυτή η Σύσταση, που τέθηκε σε ισχύ στις 13 
Ιουνίου 2007, μεταφέρθηκε στο κοινοτικό δίκαιο προσωρινά μέσω του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 643/2007, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιουνίου 2007, σε μόνιμη
δε βάση, μέσω του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1559/2007, ο οποίος τέθηκε σε
ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2007 και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Όπως ορθώς αναφέρει ο αναφέρων, η προαναφερθείσα Σύσταση όριζε στην παράγραφο 19 
ότι «Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της 
αλιείας, της διατήρησης επί των σκαφών, της μεταφόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης, 
διακίνησης, αποθήκευσης, πώλησης, έκθεσης ή προσφοράς προς πώληση τόνου (Thunnus
thynnus thynnus) βάρους μικρότερου των 30 kg». Η παράγραφος 20 της ίδιας Σύστασης
θέσπιζε παρέκκλιση από την παράγραφο 19 και όριζε ότι το ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο
αντιστοιχούσε σε βάρος 8 kg, και θα ίσχυε για «τόνο που αλιεύεται με δόλωμα, συρτή και 
πελαγικές τράτες στον Ανατολικό Ατλαντικό», εφόσον δίνεται άδεια σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στο Παράρτημα I της αυτής Σύστασης, καθώς και για «τόνο που 
αλιεύεται στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή».

Το άρθρο 7 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 θεσπίζει τις ίδιες
διατάξεις με εκείνες της Σύστασης της ICCAT. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 αναφέρεται 
ότι: «Το ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο 
αντιστοιχεί σε βάρος 30 kg ή μήκος 115 cm». Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου θεσπίζει 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και επιτρέπει ελάχιστο βάρος 8 kg ή μήκος 75 cm, η οποία 
ισχύει για «τόνο που αλιεύεται με δόλωμα, συρτή και πελαγικές τράτες στον Ανατολικό 
Ατλαντικό» και για «τόνο που αλιεύεται στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή».

Η Επιτροπή έλαβε γνώση του ισπανικού διατάγματος ARM/1244/2008 και των δηλώσεων
που πραγματοποίησαν αξιωματούχοι της ισπανικής διοίκησης τον Μάιο του 2008, σύμφωνα 
με τις οποίες, η σύσταση της ICCAT επέτρεπε να αλιευθεί από τον παραδοσιακό αλιευτικό 
στόλο το 2% του τόνου που είχε βάρος μικρότερο των 30 kg και στη Μεσόγειο. 

Τον Μάιο του 2008, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής έστειλαν επιστολή στην ισπανική 
διοίκηση, ζητώντας από τις ισπανικές αρχές να επανορθώσουν, καθώς και να δηλώσουν
ξεκάθαρα ότι οι παρεκκλίσεις από το ελάχιστο μέγεθος δεν ίσχυαν για το σύνολο του 
παραδοσιακού αλιευτικού στόλου, αλλά μόνο για τα σκάφη που αλιεύουν με καλάμια, τα 
αλιευτικά σκάφη με συρτές και τις πελαγικές τράτες, που αλιεύουν στον Ανατολικό 
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Ατλαντικό, καθώς και για τον τόνο που αλιεύεται στην Αδριατική με σκοπό την εκτροφή, 
επομένως, δεν επιτρέπονταν παρεκκλίσεις από το ελάχιστο μέγεθος στη Μεσόγειο. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν επισταμένως τη συμμόρφωση των κρατών
μελών προς όλες τις απαιτήσεις και τους όρους που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 κατά την αλιευτική περίοδο του έτους 2008. Βρίσκονται
ακόμα σε εξέλιξη μερικές αποστολές ελέγχου προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση των
κρατών μελών προς το σχέδιο αποκατάστασης του τόνου, συνολικά για το 2008, και να 
μπορέσει η Επιτροπή να λάβει κάποια απόφαση για τη δράση που απαιτείται στις περιπτώσεις
εκείνες κατά τις οποίες διαπιστώνονται ελλείψεις σε κάθε κράτος μέλος σε ό,τι αφορά τη
συνολική εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η ICCAT αναθεώρησε το σχέδιο αποκατάστασης τόνου 
για το έτος 2006 κατά την τελευταία ετήσια συνεδρίασή της στο Μαρακές (Μαρόκο), η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 24 Νοεμβρίου 2008. Κατόπιν τούτου, εγκρίθηκε η
Σύσταση 08-05 (την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε συνεργασία με άλλα
συμβαλλόμενα μέρη) για την τροποποίηση της σύστασης της ICCAT για τη θέσπιση 
πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. 
Η εν λόγω Σύσταση περιλαμβάνει, στην παράγραφο 28, παρέκκλιση από το ελάχιστο μέγεθος 
των 30 kg όχι μόνο για τον τόνο που αλιεύεται από σκάφη τα οποία αλιεύουν με καλάμια και
αλιευτικά σκάφη με συρτές στον Ανατολικό Ατλαντικό, καθώς και για τον τόνο που 
αλιεύεται στην Αδριατική με σκοπό την εκτροφή, αλλά και για τον τόνο που αλιεύεται στη 
Μεσόγειο από την παράκτια παραδοσιακή αλιεία νωπών ιχθύων από σκάφη που αλιεύουν με
καλάμια, τράτες με παραγάδια και τράτες με χειροκίνητα καλαμίδια. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι το απόθεμα τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό
και τη Μεσόγειο απειλείται σοβαρά και ότι η αποκατάστασή του δεν θα είναι δυνατή, αν δεν
συμμορφωθούν τα κράτη μέλη προς τους υφιστάμενους κανόνες. Έχοντας αυτό υπόψη, η
Επιτροπή θα αποφασίσει για την τυχόν δράση που πρέπει να αναληφθεί μετά την εκτίμηση 
της συνολικής εφαρμογής του σχεδίου αποκατάστασης για τον τόνο κατά τη διάρκεια της
αλιευτικής περιόδου του 2008. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι
όλα τα μέτρα, που στοχεύουν στην προστασία του τόνου, εφαρμόζονται πλήρως και ορθώς 
από τα κράτη μέλη.


