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Tárgy: Sebastián Losada Figueiras, spanyol állampolgár által a „Greenpeace Spain” 
nevében benyújtott 0894/2008. számú petíció a legkisebb fogható méretűnél 
kisebb kékúszójú tonhal halászatának spanyol hatóságok általi 
engedélyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a spanyol hatóságok mind 2007-ben, mind 2008-ban 
engedélyezték azon kékúszójú tonhalaknak a horogsorokkal végzett halászatát a Földközi-
tengeren, amelyek mérete alatta marad az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben 
élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló
1559/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott legkisebb fogható méretnek. A petíció 
benyújtója a rendelet 7. (legkisebb fogható méret), valamint 9. cikkére (járulékos fogás) utal, 
és hangsúlyozza, hogy a kékúszójútonhal-állomány olyan komoly veszélynek van kitéve, 
hogy csak akkor lehet helyreállítani, ha a kormányok betartatják az érvényben lévő 
rendelkezéseket. A Greenpeace nevében arra kéri az Európai Parlamentet, avatkozzon be 
annak érdekében, hogy a spanyol hatóságok ne sértsék meg az EU jogi előírásait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció
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A petíció benyújtója szerint, aki a „Greenpeace Spain” nevében jár el, a spanyol hatóságok 
engedélyezték azon kékúszójú tonhalaknak a horogsorokkal végzett halászatát a Földközi-
tengeren, amelyek mérete alatta marad az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben 
élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló 
1559/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott legkisebb fogható méretnek. Ezzel 
összefüggésben a petíció benyújtója a rendelet 7. cikkére (legkisebb fogható méret) utal, és 
hangsúlyozza, hogy a kékúszójútonhal-állomány olyan komoly veszélynek van kitéve, hogy 
azt csak akkor lehet helyreállítani, ha a kormányok betartatják az érvényben lévő szabályokat. 
A Greenpeace nevében ezért arra kéri az Európai Parlamentet, vessen véget annak, hogy a 
spanyol hatóságok megsértik az uniós jogszabályokat.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság (ICCAT) 2006-ban 
elfogadta az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-
állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló 2006[05] sz. ajánlást. 
Ezt az ajánlást, amely 2007. június 13-án lépett hatályba, ideiglenesen a 2007. június 13-án 
hatályba lépett 643/2007/EK tanácsi rendelet, véglegesen pedig a 2007. december 22-én 
hatályba lépett és 2008. január 1-jétől alkalmazandó 1559/2007/EK tanácsi rendelet ültette át 
a közösségi jogba.

Ahogy azt a petíció benyújtója helyesen megállapítja, a fent említett ajánlás (19) bekezdése
megállapítja, hogy „a szerződő felek megteszik a 30 kg-nál kisebb súlyú kékúszójú tonhal 
(Thunnus thynnus thynnus) kifogásának, fedélzeten való tárolásának, átrakodásának, 
átszállításának, kirakodásának, szállításának, tárolásának, eladásának, értékesítés céljából való 
kirakásának, illetve értékesítésének tilalmához szükséges intézkedéseket”. Ugyanezen ajánlás 
(20) bekezdése a (19) bekezdéstől való eltérést határozott meg és a kékúszójú tonhal 
legkisebb fogható méretét 8 kg-ban szabta meg „az Atlanti-óceán keleti részén csalival, 
pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval fogott kékúszójú tonhal” –
amennyiben ugyanezen ajánlás I. mellékletében meghatározott eljárásokkal összhangban 
engedélyezett – és „az Adriai-tengeren tenyésztés céljából kifogott kékúszójú tonhal” 
esetében.

Az 1559/2007/EK tanácsi rendelet 7. cikke az ICCAT-ajánlásban szereplőkkel megegyező 
rendelkezéseket állapít meg. A 7. cikk (1) bekezdésének szövege a következő: „Az Atlanti-
óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal legkisebb fogható mérete 30 kg 
vagy 115 cm”. Ugyanezen cikk (2) bekezdése az (1) bekezdéstől való eltérést határoz meg és 
engedélyezi, hogy a kékúszójú tonhal legkisebb fogható mérete 8 kg vagy 75 cm legyen „az 
Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval 
fogott kékúszójú tonhal” és „az Adriai-tengeren tenyésztés céljából kifogott kékúszójú 
tonhal” esetében.

A Bizottság 2008 májusában értesült az ARM/1244/2008. sz. spanyol határozatról és a 
spanyol közigazgatási tisztviselők nyilatkozatairól, amelyek alapján az ICCAT-ajánlás
engedélyezte, hogy a kisüzemi hajók a kvóta 2%-ának erejéig a Földközi-tengeren is 
kifoghatnak 30 kg-nál kisebb súlyú kékúszójú tonhalat. 

2008 májusában a Bizottság illetékes szolgálatai írásba fordultak a spanyol közigazgatáshoz, 



CM\777630HU.doc 3/3 PE423.670v01-00

HU

hogy helyreigazítást kérjenek a spanyol hatóságoktól, és világosan kijelentették, hogy a 
legkisebb fogható mérettől való eltérések nem vonatkoznak a teljes kisüzemi hajóállományra, 
hanem csak az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri
vonóhálós hajóval történő halászatra, valamint az Adriai-tengeren tenyésztés céljából kifogott 
kékúszójú tonhalra, következésképpen a Földközi-tengeren nem engedélyezettek a legkisebb 
fogható mérettől való eltérések. 

A Bizottság szolgálatai szigorúan figyelemmel kísérték, hogy a tagállamok a 2008-as 
halászati idényben eleget tettek-e az 1559/2007/EK tanácsi rendelet által meghatározott 
minden követelménynek és feltételnek. Még folyamatban van néhány ellenőrző látogatás 
annak megállapítása érdekében, hogy a tagállamok 2008-ban teljes egészében betartották-e a 
kékúszójútonhal-állományra vonatkozó helyreállítási tervet, valamint azzal a céllal, hogy a 
Bizottság határozatot hozhasson a szükséges intézkedésről olyan esetekben, amikor az egyes 
tagállamokban hiányosságokra derül fény a helyreállítási terv egészének végrehajtása 
tekintetében.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy az ICCAT a 2008. november 17–24. között Marrakeshben 
(Marokkó) tartott legutóbbi éves találkozóján felülvizsgálta a kékúszójútonhal-állományra 
vonatkozó 2006-os helyreállítási tervet. Ennek eredményeképpen elfogadták az Európai 
Közösség által a többi szerződő féllel együttműködésben előterjesztett 2008[05] sz. ajánlást, 
amely módosítja az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-
állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló ICCAT-ajánlást. Ezen
ajánlás (28) bekezdése nem csak az Atlanti-óceán keleti részén csalival és pergetett 
horogsorral, valamint az Adriai-tengeren tenyésztés céljából kifogott kékúszójú tonhal 
vonatkozásában tartalmaz a 30 kg legkisebb fogható mérettől való eltérést, hanem a Földközi-
tengeren friss halat halászó, kisüzemi halászatot folytató hosszú horogsoros és kézi 
horogsoros hajók által kifogott kékúszójú tonhal tekintetében is. 

Következtetés

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy az Atlanti-óceán keleti részén és a 
Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állomány komoly veszélynek van kitéve, és azt nem 
lehet helyreállítani, ha a tagállamok nem tartatják be az érvényben lévő szabályokat. Ezt szem 
előtt tartva a Bizottság a kékúszójútonhal-állományra vonatkozó helyreállítási terv 2008-as 
halászati idényben való teljes körű végrehajtásának értékelését követően határozni fog a 
megteendő intézkedésekről. Ezen túlmenően a Bizottság továbbra is biztosítja, hogy a 
tagállamok teljes mértékben és pontosan végrehajtsák a kékúszójú tonhal védelmét célzó 
valamennyi intézkedést.


