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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0894/2008, Sebastián Losada Figueiras, Espanjan kansalainen, 
Espanjan Greenpeace -järjestön puolesta, Espanjan viranomaisten 
myöntämästä luvasta pyytää alle vähimmäiskokoa olevia tonnikaloja

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että sekä vuonna 2007 ja 2008 Espanjan viranomaiset 
myönsivät luvan pyytää Välimerellä tonnikaloja, jotka ovat alle vähimmäiskoon, josta on 
säädetty tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1559/2007. Tässä yhteydessä, vetoomuksen esittäjä 
viittaa erityisesti asetuksen 7 artiklaan (vähimmäiskoko) ja 9 artiklaan (sivusaalis) ja 
painottaa, että tonnikalakantaa uhkaava tila on niin vakava, että kanta on mahdollista 
palauttaa vain, jos hallitukset noudattavat voimassa olevia sääntöjä. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää Greenpeacen puolesta Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan, jotta Espanjan 
viranomaiset lopettaisivat yhteisön lainsäädännön rikkomisen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Espanjan Greenpeacen puolesta toimivan vetoomuksen esittäjän mukaan Espanjan 
kalastusviranomaiset myönsivät luvan pyytää pitkäsiimakalastuksella Välimerellä tonnikaloja, 
jotka ovat alle vähimmäiskoon, josta on säädetty tonnikalan monivuotisesta 
elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetulla neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1559/2007. Tässä yhteydessä vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti 
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asetuksen 7 artiklaan (vähimmäiskoko) ja painottaa, että tonnikalakantaa uhkaava tila on niin 
vakava, että kanta on mahdollista palauttaa vain, jos hallitukset noudattavat voimassa olevia 
sääntöjä. Vetoomuksen esittäjä pyytää Greenpeacen puolesta Euroopan parlamenttia 
ryhtymään toimenpiteisiin, jotta Espanjan viranomaiset lopettaisivat yhteisön lainsäädännön 
rikkomisen.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) hyväksyi vuonna 2006 
suosituksen 06-05, jossa määritellään tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-
Atlantille ja Välimerelle. Suositus, joka tuli voimaan 13. kesäkuuta 2007, saatettiin 
väliaikaisesti osaksi yhteisön lainsäädäntöä 13. kesäkuuta 2007 voimaan tulleella neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 643/2007. Suositus saatettiin pysyvästi osaksi yhteisön lainsäädäntöä 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1559/2007, joka tuli voimaan 22. joulukuuta 2007 ja jota 
sovelletaan 1. tammikuuta 2008 alkaen.

Kuten vetoomuksen esittäjä oikein toteaa, edellä mainitun suosituksen 19 kohdan mukaan 
sopimuspuolten on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin kieltääkseen alle 30 kilogrammaa 
painavan tonnikalan (Thunnus thynnus) pyytämisen, aluksella pitämisen, jälleenlaivauksen, 
siirtämisen, purkamisen, kuljettamisen, varastoinnin, myymisen, esillä pitämisen tai 
tarjoamisen myyntiin. Saman suosituksen 20 kohdassa esitetään poikkeus 19 kohtaan ja 
määrätään tonnikalan 8 kilogramman vähimmäiskokoa sovellettavaksi vapapyydyksiä 
käyttävien alusten, uisteluveneiden ja pelagisten troolareiden Itä-Atlantilla pyytämiin 
tonnikaloihin, jos sille on saatu lupa suosituksen liitteessä I määriteltyjen menettelyjen 
mukaisesti, sekä Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin pyydettyihin tonnikaloihin.

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1559/2007 asetetaan samat edellytykset kuin ICCAT:in 
suosituksessa. Sen 7 artiklan 1 kohdassa todetaan: "Tonnikalan vähimmäiskoko on Itä-
Atlantilla ja Välimerellä 30 kilogrammaa tai 115 senttimetriä". Saman artiklan 2 kohdassa 
tehdään poikkeus 1 kohtaan ja sallitaan tonnikalan 8 kilogramman tai 75 senttimetrin 
vähimmäiskoon soveltaminen vapapyydyksiä käyttävillä aluksilla, uisteluveneillä ja 
pelagisilla troolareilla Itä-Atlantilla pyydettyihin tonnikaloihin ja Adrianmerellä 
kasvatustarkoituksiin pyydettyihin tonnikaloihin.

Komissio sai tietää Espanjan määräyksestä ARM/1244/2008 ja Espanjan viranomaisten 
toukokuussa 2008 tekemistä ilmoituksista, joiden mukaan ICCAT:in suosituksessa 
pienaluksille annettiin lupa pyytää 2 prosenttia alle 30 kilogrammaa painavista tonnikaloista 
myös Välimerellä. 

Toukokuussa 2008 asiaankuuluvat komission yksiköt lähettivät Espanjan viranomaisille 
kirjeen, jossa näiltä pyydettiin oikaisua ja jossa selkeästi todettiin, että poikkeukset 
vähimmäiskoosta eivät päde koko pienaluskantaan vaan ainoastaan Itä-Atlantilla pyytäviin 
vapapyydyksiä käyttäviin aluksiin, uisteluveneisiin ja pelagisiin troolareihin sekä 
Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin pyydettäviin tonnikaloihin. Näin ollen poikkeuksia 
vähimmäiskoosta ei sallita Välimerellä. 
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Komission yksiköt ovat seuranneet tiiviisti, noudattivatko jäsenvaltiot kaikkia neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1559/2007 määriteltyjä vaatimuksia ja ehtoja vuoden 2008 kampanjan 
aikana. Joitakin tarkastuskäyntejä on vielä tekemättä sen arvioimiseksi, noudattivatko 
jäsenvaltiot tonnikalan elvytyssuunnitelmaa kokonaisuudessaan vuonna 2008. Niiden 
perusteella komissio voi myös tehdä päätöksen tarvittavista toimista niissä tapauksissa, joissa 
jäsenvaltioissa todettiin epäkohtia, jotka koskivat elvytyssuunnitelman täytäntöönpanoa 
kokonaisuudessaan.

Lisäksi pitäisi panna merkille, että ICCAT tarkasteli vuoden 2006 tonnikalan 
elvytyssuunnitelmaa Marrakechissä (Marokko) 17.–24. marraskuuta 2008 pitämässään 
viimeisimmässä vuosikokouksessaan. Tarkastelun tuloksena hyväksyttiin Euroopan yhteisön 
yhteistyössä muiden sopimuspuolten kanssa ehdottama suositus 08-05, jolla muutetaan 
ICCAT:in suositusta tonnikalan monivuotisen elvytyssuunnitelman tekemiseksi Itä-Atlantille
ja Välimerelle. Suosituksen 28 kohdassa tehdään poikkeus 30 kilogramman vähimmäiskoosta 
vapapyydyksiä käyttävien alusten ja uisteluveneiden Itä-Atlantilla pyytämien tonnikalojen ja 
Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin pyydettävien tonnikalojen osalta ja niiden lisäksi myös 
pienimuotoista tuoreen kalan rannikkokalastusta harjoittavien vapapyydyksiä käyttävien 
alusten, pitkäsiima- ja käsisiima-alusten pyytämien tonnikalojen osalta. 

Päätelmä

Komissio on samaa mieltä vetoomuksen esittäjän kanssa siitä, että Itä-Atlantin ja Välimeren 
tonnikalakanta on vakavasti uhattuna ja että sen elvyttäminen ei ole mahdollista, jos 
jäsenvaltiot eivät noudata olemassa olevia sääntöjä. Pitäen tämän mielessä komissio päättää 
kaikista toimista, joihin ryhdytään, kun tonnikalan elvytyssuunnitelman täytäntöönpano 
kokonaisuudessaan on arvioitu vuoden 2008 kalastuskampanjan aikana. Lisäksi komissio 
varmistaa jatkossakin, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön täysimääräisesti ja oikein kaikki 
toimenpiteet, joilla on määrä suojella tonnikalaa.


