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Betreft: Verzoekschrift 0894/2008, ingediend door Sebastián Losada Figueiras 
(Spaanse nationaliteit), namens “Greenpeace Spanje”, over de door de 
Spaanse autoriteiten verleende toestemming voor de visserij op ondermaatse 
blauwvintonijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de Spaanse visserijautoriteiten in 2007 en 2008 toestemming hebben 
gegeven voor beugvisserij in de Middellandse Zee op blauwvintonijn, waarvan de maten 
kleiner zijn dan de minimummaten die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1559/2007
van de Raad tot vaststelling van een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het 
oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Indiener verwijst in dat 
verband speciaal naar artikel 7 (minimummaten) en artikel 9 (bijvangst) van de verordening, 
en hij benadrukt dat het bestand aan blauwvintonijn zo ernstig wordt bedreigd, dat herstel 
alleen mogelijk zal zijn als de regeringen ervoor zorgen dat men zich aan de geldende regels 
houdt. Daarom verzoekt hij het Europees Parlement namens Greenpeace om op te treden met 
het oog op stopzetting van de schending van de Europese wetgeving door de Spaanse 
autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het verzoekschrift

Volgens indiener, die handelt namens “Greenpeace Spanje”, hebben de Spaanse 
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visserijautoriteiten in 2007 en 2008 toestemming gegeven voor beugvisserij in de 
Middellandse Zee op blauwvintonijn, waarvan de maten kleiner zijn dan de minimummaten 
die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1559/2007 van de Raad tot vaststelling van een 
meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en 
de Middellandse Zee. Indiener verwijst in dat verband speciaal naar artikel 7 
(minimummaten) en artikel 9 (bijvangst) van de verordening, en hij benadrukt dat het bestand 
aan blauwvintonijn zo ernstig wordt bedreigd, dat herstel alleen mogelijk zal zijn als de 
regeringen ervoor zorgen dat men zich aan de geldende regels houdt. Daarom verzoekt hij het 
Europees Parlement namens Greenpeace om op te treden met het oog op stopzetting van de 
schending van de Europese wetgeving door de Spaanse autoriteiten.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

In 2006 heeft de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de 
Atlantische Oceaan (ICCAT) aanbeveling 06-05 aangenomen tot vaststelling van een 
meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en 
de Middellandse Zee. Deze aanbeveling, die op 13 juni 2007 van kracht is geworden, is 
omgezet naar communautaire wetgeving. Dit gebeurde eerst tijdelijk bij Verordening (EG) nr. 
643/2007, die 13 juni 2007 van kracht is geworden, en vervolgens permanent bij Verordening 
(EG) nr. 1559/2007, die op 22 december 2007 van kracht is geworden en per 1 januari 2008
van toepassing is.

Zoals indiener terecht aangeeft, wordt in voornoemde aanbeveling in paragraaf 19 vastgesteld 
dat “de verdragsluitende partijen de noodzakelijke maatregelen moeten nemen om het vangen, 
aan boord houden, overladen, aan wal brengen, aanvoeren, opslaan, verkopen, uitstallen of te 
koop aanbieden van blauwvintonijn (Thunnus thynnus thynnus) van minder dan 30 kg” te 
verbieden. In paragraaf 20 van diezelfde aanbeveling is een afwijking van paragraaf 19 
opgenomen en is een minimummaat van 8 kg vastgesteld voor enerzijds “blauwvintonijn die 
wordt gevangen door met de hengel (met aas) vissende vaartuigen, sleepvaartuigen en 
pelagische trawlers in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan” indien deze schepen een 
vergunning krijgen overeenkomstig de procedures die uiteen zijn gezet in bijlage I van 
diezelfde aanbeveling, en anderzijds “blauwvintonijn die in de Adriatische Zee wordt 
gevangen voor kweekdoeleinden.”

Artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1559/2007 van de Raad bevat dezelfde bepalingen als die 
in de aanbeveling van de ICCAT. Artikel 7, lid 1 luidt als volgt: “De minimummaat voor 
blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee 
wordt vastgesteld op 30 kg of 115 cm.” Lid 2 van datzelfde artikel bevat een afwijking van lid
1 en staat een minimummaat voor de blauwvintonijn van 8 kg of 75 cm toe wanneer de vis 
“wordt gevangen in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan door vaartuigen die met de 
hengel (met aas) vissen, sleepvaartuigen of pelagische trawlers” of “wordt gevangen in de 
Adriatische Zee voor kweekdoeleinden”.

De Commissie heeft kennis genomen van de Spaanse beschikking ARM/1244/2008 en van 
verklaringen van functionarissen van de Spaanse regering in mei 2008, volgens welke er 
overeenkomstig de aanbevelingen van de ICCAT door de ambachtelijke vloot in de 
Middellandse Zee 2% aan blauwvintonijn gevangen zouden mogen worden met een gewicht 
van minder dan 30 kg. 
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In mei 2008 schreven de bevoegde diensten van de Commissie de Spaanse regering een brief 
met het verzoek om een rectificatie van de Spaanse autoriteiten, waarin duidelijk zou worden
aangegeven dat de afwijking op de minimummaat niet van toepassing is op de gehele 
ambachtelijke vloot, maat uitsluitend in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan op 
vaartuigen die met de hengel (met aas) vissen, sleepvaartuigen of pelagische trawlers en in de 
Adriatische Zee voor blauwvintonijn die wordt gevangen voor kweekdoeleinden, en dat 
daarom in de Middellandse Zee geen afwijkingen zijn toegestaan. 

De diensten van de Commissie hebben gedurende de campagne van 2008 nauwlettend de 
naleving door de lidstaten van alle vereisten en voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
1559/2007 van de Raad in de gaten gehouden. Sommige inspectieactiviteiten zijn nog altijd 
gaande. Zo kan worden beoordeeld of de lidstaten zich in 2008 aan het algehele herstelplan 
voor blauwvintonijn hebben gehouden en kan de Commissie besluiten welke verdere stappen 
moeten worden genomen in gevallen dat er bij bepaalde lidstaten tekortkomingen worden 
geconstateerd ten aanzien van de uitvoering van het herstelplan in zijn geheel.

Bovendien moet worden opgemerkt dat de ICCAT tijdens haar laatste jaarlijkse vergadering 
van 17 tot en met 24 november 2008 in Marrakech (Marokko) het herstelplan 2006 voor 
blauwvintonijn heeft geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is de aanbeveling 08-05 
(voorgesteld door de Europese Gemeenschap in samenspraak met de overige verdragsluitende 
partijen) tot wijziging van de aanbeveling door de ICCAT tot vaststelling van een meerjarig 
herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee aangenomen. Artikel 28 van deze aanbeveling voorziet in een afwijking 
van de minimummaat van 30 kg die niet alleen geldt voor blauwvintonijn die wordt gevangen 
in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan door vaartuigen die met de hengel (met aas) 
vissen, sleepvaartuigen of pelagische trawlers, of die wordt gevangen in de Adriatische Zee 
voor kweekdoeleinden, maar ook voor blauwvintonijn die in de Middellandse Zee wordt 
gevangen in het kader van de ambachtelijke kustvisserij op verse vis door vaartuigen die met 
de hengel (met aas), de beug en de handlijn vissen. 

Conclusie

De Commissie is het eens met indiener dat de blauwvintonijnstand in het oostelijke deel van 
de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee serieus wordt bedreigd en dat herstel alleen 
mogelijk is als de lidstaten de bestaande regels naleven. Met dit in het achterhoofd zal de 
Commissie na de beoordeling van de uitvoering van het algehele herstelplan voor 
blauwvintonijn tijdens de visserijcampagne 2008 bepalen welke stappen zij verder zal 
ondernemen. Daarnaast zal de Commissie ervoor blijven zorgen dat de maatregelen die 
bedoeld zijn om de blauwvintonijn te beschermen, volledig en juist door de lidstaten worden 
uitgevoerd.


